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Após 10 anos 
na sede própria, 
Câmara Municipal 
a d q u i r e 
equipamento de 
s o m  p a r a  a 
r e a l i z a ç ã o  d a s 
reuniões e eventos 
na Casa Legislativa.

O edital do Concurso Público visando o preenchimento de  vagas no 
quadro geral permanente dos servidores da Câmara Municipal de Visconde 
do Rio Branco já está disponível no site da Câmara Municipal. Serão 
ofertadas 5 vagas do ensino fundamental ao superior.

O concurso constará com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter 
eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter classificatório. As 
provas objetivas serão compostas de 20 a 40 questões, nas disciplinas de 
língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, legislação e conhecimentos 
específicos, a depender do cargo pretendido. A previsão de aplicação das 
provas é de no dia 05 de agosto de 2018.

As inscrições serão realizadas única e exclusivamente via internet, no 
endereço eletrônico , no período de 06/06/18 a www.institutoibdo.com.br
05/07/18, observado o horário oficial de Brasília/DF. O valor das inscrições 
está em R$ 40,00 para ensino fundamental, R$ 50 para ensino médio e R$ 
70,00 para superior.

A validade do certame é de dois anos, contados da data da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, 
por igual período, mediante ato do Presidente da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco.

E d i t a l  e  e v e n t u a i s  a t u a l i z a ç õ e s : 
http://viscondedoriobranco.mg.leg.br/institucional/concurso-publico

A Fisioterapeuta Priscila de A. Oliveira e a Psicóloga Nara Queiroz M. de 
Azevedo, a convite da coordenação do Parlamento Jovem Minas Visconde do 
Rio Branco, estiveram apresentando as palestras: "O Empoderamento 
Feminino" e "O papel da juventude frente à violência contra a mulher", no 
Plenário da Câmara Municipal.

Escola do Legislativo
na AABB 

As psicólogas Mayane Araújo e Karina Costa desenvolveram uma 
dinâmica de grupo com os estudantes do Colégio Municipal Rio Branco. Os 
estudantes já participam do Projeto Programa AABB Comunidade, que 
beneficia 100 adolescentes com novas oportunidades.

As psicólogas Mayane e Karina fazem um trabalho voluntário junto à 
Escola do Legislativo Antônio Pedro Nolasco e Parlamento Jovem Minas 
em Visconde do Rio Branco. Na foto, as profissionais junto com os 
estudantes durante a dinâmica.



Novo equipamento de som é instalado na 
Câmara Municipal. Após vários anos utilizando 
equipamentos de som alugado, a Câmara Municipal 
aprovou a licitação para aquisição de equipamentos de 
som para a realização de reuniões e eventos no 
Plenário da Casa Legislativa. O equipamento foi 
adquirido através do Processo Licitatório 30/2017 e 
Pregão Presencial 12/2017 seguindo todos os trâmites 
legais. "Essa aquisição representará economia para os 

cofres públicos, dinheiro que 
retornará para o Municíp io 
podendo ser investido em obras, 
saúde ou pro je tos soc ia is" 
argumenta a Presidente da 
Câmara, Mabinha Cadedo.
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Participe das reuniões da Câmara Municipal nas
três primeiras segundas-feiras de cada mês as 19h
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Câmara adquire equipamento 
de som

Correções na matéria da FUMPREV
A matéria referente à 

C o m i s s ã o  E s p e c i a l  d e 
Traba lho  da  FUMPREV 
( F u n d o  M u n i c i p a l  d e 
Previdência dos Servidores 
Públicos de Visconde do Rio 
Branco) conteve algumas 
informações errôneas.

A elaboração do Plano 
de Cargos e Salários do 
FUMPREV.

Sobre a sede, fica na 
Travessa Nestor Alvin Gomes, 
23 - Centro, na cidade de Visconde do Rio 
Branco. 

As reuniões acontecem, por motivos de 
conveniência, no Plenarinho da Câmara 
Municipal, quando necessário.

O membro Paulo Sérgio Felisbino, o presidente da Comissão 
Marcio Dias Ferreira e demais membros: Marli das Graças de 

Paula Barletta, Alípio Francisco Coelho e Júlio César da Silva Reis.

João Vitor Iasbik, técnico da informação da Câmara Municipal e João Ricardo,
que fez a instalação do equipamento, passando instruções para o servidor

da Câmara operar a mesa de som
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Reconhecimento

A Escola do Legislativo Antônio Pedro Nolasco e 

a Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco / MG

em reconhecimento à valiosa parceria na realização

de atividades em prol do Parlamento Jovem Minas VRB

agradece às excelentes profissionais que

dispuseram tempo e conhecimento em prol da

educação e da comunidade.

Maria Amábile Cadedo
Presidente da Câmara Municipal

Reginaldo Victor Bastos
Vice-presidente / Diretor da Escola do Legislativo Psicóloga Nara Queiroz

M. de Azevedo
Fisioterapeuta

Priscila de A. Oliveira

Psicóloga Josiane 
Di MIngo

Ginecologista e Obstetra 
Lysia Muller Couri
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Relatórios Contábeis I
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INDICAÇÕES  DO VEREADOR 
ALEX VINICIUS COELHO (PT)

Nº 142/2018 --- “Solicita ao 
Executivo  BATEÇÃO da área no 
entorno do Centro comunitário 
do Bairro Novo Horizonte”.

Nº 143/2018 --- “Solicita ao 
Executivo o melhoramento da 
estrada que liga a Boa Vista ao 
c ó r r e g o  d e  S ã o  G e r a l d o 

(Segunda Igreja Quadrangular)”,

Nº 144/2018 --- “Solicita ao Executivo a reforma da 
Capela Mortuária do Cemitério de São João Batista”.

Nº 145/2018 --- “Solicita ao Executivo recapeamento 
asfáltico das ruas do Bairro Alto da Boa Vista”.

Nº 165/2018 --- “Solicita ao Executivo a reforma da 
Escola Municipal Coronel Joaquim Lopes na 
comunidade do Memória”.

Nº 166/2018 --- “Solicita ao Executivo a reforma da 
Escola Municipal Marta Sérgio Ferreira na 
comunidade do Clemente”.

N º  1 6 7 / 2 0 1 8  - - -  S o l i c i t a  a o  E x e c u t i v o  o 
restabelecimento do programa de limpeza dos 
caminhos de cana dos produtores de açúcar 
mascavo”.

INDICAÇÃO  DO VEREADOR 
ANÍSIO ALVES ANANIAS (PSD)

Nº 109/2018 --- “Solicita ao 
Executivo a construção de 
calçada em torno da Escola 
Municipal Deputado Luiz Soares 
da Rocha, ruas José Maximino 
de Almeida e João Cândido 
Dutra, Bairro Coronel Joaquim 
Lopes”.

Nº 110/2018 --- “Solicita ao Executivo manutenção e 
melhoramento da Ladeira Carlos Ribeiro de Almeida, 
bem como da Travessa Soledade e Rua Euclides da 
Cunha”.

Nº 111/2018 --- “Solicita ao Executivo instalação de 
iluminação e reforma das telas em volta da quadra 
do Conjunto Residencial Nova República (Cohab I)”.

Nº 112/2018 --- “Solicita ao Executivo a abertura de 
rua ligando o Bairro Catete ao Rancho Verde II”.

N º  11 3 / 2 0 1 8  - - -  “ S o l i c i t a  a o  E x e c u t i v o 
melhoramentos em toda a extensão da Rua Olegário, 
Bairro Catete, tais como : calçamento, iluminação 
pública e rede de esgoto”.

Nº 156/2019 --- “Solicita ao Executivo a manutenção 
da cobertura da quadra poliesportiva do Colégio Rio 
Branco”.

Nº 159/2018 – “Solicita ao Executivo a confecção de 
uniformes adequados para os funcionários da 
limpeza pública, com faixa refletiva, além do uso de 
botas e luvas (anexo modelo do uniforme)”.

Nº  160 /2018  - - -  “So l ic i ta  ao  Execut ivo  a 
pavimentação asfáltica da estrada que liga Bela 
Vista a São Francisco, se possível até o córrego do 
Ferrugem”.

Nº 161/2018 --- “Solicita ao Executivo a instalação de 
mais postes para o melhoramento da iluminação 
pública da comunidade de São Francisco”.

 Nº 172/2018 --- “Solicita ao Executivo a perfuração 
de um poço artesiano e a construção de um 
reservatório de água no Ruado das Pedras, zonal 
rural”.

Nº 173/2018  --- “Solicita ao Executivo a limpeza do 
córrego que fica entre o Rancho Verde e a antiga 
grota dos Pacheco”.

Nº 174/2018 --- “Solicita ao Executivo a troca dos 
postes de ferro por de concreto armado na Travessa 
José Inocêncio (beco da cadeia), centro”.

Nº 175/2018 --- “Solicita ao Executivo limpeza geral 
no Conjunto Residencial Prefeito Viçoso Camacho 
Lacerda (Cohab II)”.

Nº  176 /2018  - - -  “Sol ic i ta  ao  Execut ivo  o 
cascalhamento da estrada da Água Fria na 
comunidade do Floresta”.

Nº  177 /2018  - - -  “Sol ic i ta  ao  Execut ivo  o 
melhoramento da iluminação pública no Conjunto 
R e s i d e n c i a l  N o v a  R e p ú b l i c a  ( C o h a b  I ) , 
principalmente perto da Escola Municipal Albertina 
Lima da Costa Duarte – Escolinha Tia Naná”.

Nº 191/2018 -- -  “Solici ta ao Executivo  o 
patrolamento da estrada do Córrego do Ferrugem na 
comunidade de São Francisco”.

Nº 192/2018 --- “Solicita ao Executivo limpeza geral e 
capina do mato da Rua Antonio Soares, bairro Nova 
Veneza”.

Nº 193/2018 --- “Solicita ao Executivo limpeza geral e 
capina no mato da estrada que liga a comunidade do 
Ruado das Pedra ao Bela Vista”.

Nº 194/2018 --- “ “Solicita ao Executivo a limpeza 
geral e capina do mato até a divisa da estrada antiga 
que  liga os municípios de Visconde do Rio Branco e 
São Geraldo”.

Nº 195/2018 --- “Solicita ao Executivo que melhore a 
sinalização do cruzamento das ruas Presidente 
Antonio Carlos e Major Felicíssimo, onde foi 
instalado semáforo, com faixa de pedestre, 
marcação de área de conflito (caixa amarela) e faixa 
horizontal de PARE na Rua Celso Machado”.

PROJETO DE LEI  DO VEREADOR ANÍSIO ALVES 
ANANIAS (PSB)

Nº 1697/2018 --- “Dispõe sobre a denominação de rua 
no  Desmembramento  de  Lote  Urbano de 
propriedade de Antonio Teixeira de Freitas e dá 
outras providências  (Rua José Carlos da Cruz – Zé 
Bulinha)”.

Nº 1698/2018 --- “Institui no calendário de eventos 
oficiais do município de VRB a Semana Municipal de 
Educação Física e dá outras providências”.

INDICAÇÕES DO VEREADOR 
CARLOS ANTONIO DA CRUZ 
(PSL)

Nº 114/2018 --- “Solicita ao 
E x e c u t i v o  m e l h o r i a  d o 
calçamento da Rua Paulo Braga, 
Bairro Nova Rio Branco”.

Nº 115/2018 --- “Solicita ao 
Executivo a adoção de mão 
única no sentido Piedade e 

Chácara em parte da Rua Dr. Lynch até a Rua do 
Rosário, esquina com Praça Lourival Passos “.

Nº 136/2018 --- “Solicita ao Executivo a revitalização 
na pintura de sinalização de trânsito no Bairro de 
Lourdes”.

Nº 137/2018 --- “Solicita ao Executivo a instalação de 
uma faixa elevada na Rua Lalemant Drummond, 
Bairro de Lourdes, em frente à Escola Estadual 
Laudelina Barandier Esmeraldo”.

Nº 138/2018 --- “Solicita ao Executivo a instalação de 
uma faixa elevada na Avenida Presidente Arthur 
Bernardes, Bairro Coronel Joaquim Lopes, em 
frente a Escola Municipal Dr. Luiz Soares da Rocha”.

Nº  170 /2018  - - -  “Sol ic i ta  ao  Execut ivo  o 
recapeamento do asfalto da Rua São José, próximo 
ao ponto de ônibus”.

Nº  171 /2018  - - -  “Sol ic i ta  ao  Execut ivo  o 
recapeamento do asfalto da Rua Edmar Silva 
Braga”.

Nº 187/2018 --- “Solicita ao Executivo que analise a 
possibilidade de de que parte da Rua Presidente 
Antonio Carlos seja mão única no trajeto da  esquina 
da Rua Dr. Altino Peluso até a esquina da Rua Dr. 
Celso Machado, haja vista que quando fecha o sinal 
para quem está na Rua Presidente Antonio Carlos, 
quem vem da Rua Dr. Celso Machado perde a 
preferência. Com essa mudança, os veículos que 
vierem da Rua Dr. Linch não terão mais acesso à 
Praça 28 de Setembro por essa via. Assim, o sinal 
abre e fecha bloqueando constantemente a Rua Dr. 
Celso Machado estende o fluxo em toda a via 
citada”.

Nº 196/2018 --- “Solicita ao Executivo em caráter de 
urgência a captação de água pluvial na Rua Capitão 
Geraldo Valter Cunha, próximo à Loja Maçônica, 
Barreiro”.

REQUERIMENTOS  DO VEREADOR CARLOS 
ANTONIO DA CRUZ )PSL)

Nº 011/2018 --- “Requer ao Executivo providências 
sobre outdoor desativado na rodovia Ubá-Visconde 
do Rio Branco, próximo à Fazendinha”.

Nº 13/2018 --- “Requer ao Executivo em caráter de 
urgência a captação de água pluvial (próximo à Loja 
Maçônica) e o recapeamento de toda a extensão da 
Rua Capitão Geraldo Valter Cunha, Barreiro”.

Nº 16/2018 --- “Requer ao Executivo  informações 
sobre medidas adotadas para retirar veiculos 
abandonados nas ruas do município”.

PROJETOS DE LEI DO VEREADOR CARLOS 
ANTONIO DA CRUZ (PSL)

Nº 1653/2017 --- “Institui o Mês de Combate e 

Prevenção à Obesidade infantil e dá outras 
providências”.

Nº 1654/2017 --- “Institui a Semana Municipal do 
Trânsito e dá outras providências” 

Nº 1658/2017 --- “Dispõe sobre a criação do Dia 
Municipal do Motociclista e do Motoboy no âmbito 
do município de Visconde do Rio Branco e dá outras 
providências”. 

Nº 1702/2018 --- “Dispõe sobre a remoção de 
veículos abandonados ou estacionados em situação 
que caracterize seu abandono em via pública”.

Nº 1703/2018 --- “Dispõe sobre a vedação quanto à 
denominação de qualquer logradouro em nosso 
Município, cujos nomes estiverem enquadrados em 
crimes, conforme especifica”.

INDICAÇÕES DO VEREADOR 
GERSON GOMES DE FREITAS 
(PTC)

Nº 178/2018 --- “Solicita ao 
Executivo que construa uma 
faixa elevada na Rua Santo 
Antonio, em frente aos números 
731 e 726 – A, próximo a entrada 
da Creche São Francisco de 
Assis e entrada do Bairro Pito 

Aceso”.

Nº 179/2018 --- “Solicita a ampliação (alargamento) 
da Rua São José, Bairro Pito Aceso. Trecho de início: 
do nº 05 até o nº 46 ou na entrada do reservatório 
principal da Copasa”.

REQUERIMENTO  DO VEREADOR GERSON GOMES 
DE FREITAS (PTC)

Nº 14/2018 --- “Requer à Mesa Diretora que adesive 
as portas do veículo do Poder Legislativo (Placa HFL 
1806) com o brasão da Câmara Municipal”.

Nº 17/2018 --- “Requer à Presidência da Casa que 
convide para uma reunião informal os proprietários 
das lojas da Galeria do Éden Club para tratar dos 
seguintes assuntos:

- Situação precária das instalações da Galeria

- Péssima iluminação

- Falta de segurança

- Andamento  do processo judicial.

Nº 18/2018 --- “Requer ao Executivo relação de todos 
os servidores comissionados da Prefeitura, assim  
como os efetivos com função gratificada, os 
contratados, seus cargos e remunerações, com 
b a s e  n o  p r i n c í p i o  d a  p u b l i c i d a d e  e  d a 
transparência”.

Nº 19/2018 --- “Requer ao Executivo que interceda 
junto à Secretaria de Estado de Esportes e/ou 
Secretaria de Educação de Minas Gerais para buscar 
informações sobre as seguintes obras  das quadras 
poliesportivas que se encontram paradas desde 
2014: - Escola Estadual Coronel Avelino Cardoso, 
Escola Estadual Dr. João Batista de Almeida e 
Escola Estadual Laudelina Barandier Esmeraldo”.

PROJETO DE LEI  DO VEREADOR GERSON GOMES 
DE FREITAS (PTC)

Nº 1691/2018 --- Dispõe sobre a transmissão ao vivo 
pela internet, rádio e TV das reuniões da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco – MG e dá 
outras providências”.

INDICAÇÃO  DO VEREADOR 
HUGO ELIAS  DE LIMA DINIZ  
(SD)

Nº 106/2018 --- “Solicita ao 
Executivo obra de escoamento 
de água pluvial e cascalhamento 
da estrada da localidade rural de 
Santa Helena”.

Nº 107/2018 --- “Solicita ao 
Executivo limpeza das ruas do 

Conjunto Residencial Prefeito Viçoso Camacho 
Lacerda – Cohab II”.

Nº 108/2018 --- “Solicita ao Executivo poda da árvore 
localizada na Rua José Teixeira de Oliveira Primo, 
próximo ao nº 50, Pito Aceso”.

Nº 118/2018 --- “Solicita ao Executivo recapeamento 
do asfalto da Rua Zumbi dos Palmares (Rua dos 
Bois)”.

Nº  131 /2018  - - -  “So l ic i ta  ao  Execut ivo  a 
disponibilização de estagiários da área de 
Pedagogia para ministrar aulas de reforço no Centro 
Comunitário do Rancho Verde”.

Matérias: Indicações e Requerimentos
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Nº 132/2018 --- “Solicita ao Executivo limpeza geral 
em todas as ruas do Rancho Verde”.

Nº 133/2018 --- “Solicita ao Executivo limpeza geral 
da calçada que liga os bairros Rancho Verde e 
Piedade”.

Nº 134/2018 --- “Solicita ao Executivo  a construção 
de um espaço de lazer infantil em área da 
Associação Comunitária do Rancho Verde”.

Nº 139/2018 --- “Solicita ao Executivo que regularize 
e proceda a coleta de lixo no povoado de Santa 
Maria, semanalmente”.

Nº 152/2018 --- “Solicita ao Executivo que a 
fiscalização municipal faça uma vistoria em terreno 
onde está sendo construído um muro na Rua Onélio 
José de Lima, nº 56, local próximo à Locadora Jor-
Som, Barreiro”.

Nº 153/2018 --- “Solicita ao Executivo que 
providencie um latão, caçamba ou recipiente 
adequado para armazenamento de lixo na Rua 
Ricardo Machado, bairro Capitão Gonçalo Gomes 
Barreto (Mutirão), em frente a venda do Vaninho”.

Nº 154/2018 --- “Solicita ao Executivo que a 
fiscalização municipal faça uma vistoria em uma 
Borracharia localizada à Rua Augusto Frederico 
Saraiva, em frente ao restaurante da Rosa na 
Colônia”.

Nº !55/2018 --- “Solicita ao Executivo a contratação 
em caráter de urgência de  um médico para o Posto 
de Saúde do Bairro Chácara”.

Nº 158/2018 --- “Solicita ao Executivo restaurar o 
escoamento da guia da calçada da Rua Vereador 
José Ferreira na Barra dos Coutos”.

Nº 199/2018 ---  “Solicita ao Executivo a instalação de 
quebra-molas na Rua Milton de Paiva Barbosa, em 
frente ao nº 153, Conjunto Residencial Mário 
Bouchardet, COHAB 3,em frente a praça do 
parquinho”.

REQUERIMENTOS  DO VEREADOR HUGO ELIAS DE 
LIMA DINIZ (SDD)

Nº 07/2018 --- “Requer informações junto ao 
Executivo Municipal sobre o critério utilizado para 
fiscalizar o abastecimento feito pela Copasa, que 
continua fornecendo água suja, de má qualidade e 
imprópria para consumo”.

Nº 09/2018 --- “Requer informações à Secretaria 
Municipal de Saúde sobre o fato de que o único 
ultrassom não estar funcionando, deixando assim 
de atender várias gestantes, e se o problema no 
aparelho foi avaliado e o que é necessário  para 
sanar o defeito”.

Nº 10/2018 --- “Requer informações junto ao Hospital 
São João Batista sobre o fato de que o ultrassom 
desta unidade de saúde não estar funcionando, 
deixando assim de atender várias gestantes e 
pacientes em geral, e se o problema no aparelho foi 
avaliado  e o que é necessário para sanar o defeito”.

Nº 12/2018 --- “Requer ao Executivo informações 
sobre a atual situação da VACA MECÂNICA e quais 
são os critérios adotados para a nova forma de 
distribuição de leite e por que pessoas carentes com 
intolerância a lactose não terão mais esse direito?”.

INDICAÇÕES  DO VEREADOR 
JOSÉ SILVIO GOMES (PMDB)

Nº 128/2018 --- “Solicita ao 
Executivo a instalação de novos 
postes de iluminação  pública 
no Córrego dos Elias, sentido 
loteamento GranVille em Santa 
Maria”.

Nº 129/2018 --- “Solicita ao 
Executivo a pavimentação da 

Travessa João Corrêa Lino (próximo à Borracharia 
JB), Rancho Verde”.

Nº 146/2018 --- “Solicita ao Executivo a construção 
de uma quadra poliesportiva na comunidade de 
Capitão Machado”.

Nº 163/2018 --- “Solicita ao Executivo instalação de 
redutores de velocidade em frente ao Residencial 
Rancho Verde III (estrada que vai para a Floresta), 
bairro Rancho Verde”.

Nº  164 /2018  - - -  “Sol ic i ta  ao  Execut ivo  o 
recapeamento asfáltico de todas as ruas do Bairro 
Operários”.

Nº 168/2018 --- “Solicita ao Executivo a recuperação, 
através da operação tapa-buracos de toda a 
extensão da Rua Santo Antonio”.

Nº 188/2018 --- “Solicita ao Executivo a poda das 
árvores, limpeza e patrolamento da estrada da Bela 
Vista até o ponto final do ônibus em São Francisco”.

Nº 189/2018 --- “Solicita ao Executivo poda das 
árvores, limpeza e patrolamento da estrada que liga 
o povoado do Córrego dos Elias até o loteamento 
Grenville em Santa Maria”.

Nº  190 /2018  - - -  “So l ic i ta  ao  Execut ivo  a 
pavimentação asfáltica da Rua Agenor Gonçalves, 
Bairro São Sebastião ( rua atrás do Posto de Saúde 
Beira Rio )”.

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO VEREADOR JOSÉ 
SÍLVIO GOMES (MDB)

Nº 586/2018 --- “Dispõe sobre concessão de Título de 
Cidadania Honorária ao Sr. Wanderley Cardoso de 
Oliveira”.

Nº 588/2018 --- “Dispõe sobre a concessão do Título 
de Cidadania Honorária a Sra. Maria Natividade de 
Freitas Moreira Ananias”.

INDICAÇÕES  DA VEREADORA 
MARIA AMÁBILE CADEDO (PT)

Nº 140/2018 --- “Solicita ao 
Executivo o cascalhamento em 
toda a comunidade rural de São 
Francisco”.

Nº 141/2018 --- “Solicita ao 
Executivo cascalhamento  em 
toda a localidade de Pinheiros 

na zona rural de Piedade de 
Cima”.    

Nº 149/2018 --- “Solicita ao Executivo uma solução 
definitiva para evitar o acúmulo de lixo na Praça da 
Igreja São Sebastião”.                                        

Nº 157/2018 --- “Solicita ao Executivo a instalação de 
câmeras de segurança olho vivo na Praça Prefeito 
Sebastião Pacheco, Barreiro”.

Nº 180/2018 --- “Solicita ao Executivo a capina e o 
patrolamento da estrada do Santana até a Rio-
Bahia”.

Nº 181/2018 --- “Solicita ao Executivo reparo  em 
todas vias públicas asfaltadas do município, 
notadamente no Barreiro, Santo Antonio e Avenida 
São João Batista, principal via urbana da cidade”.

Nº 182/2018 --- “Solicita ao Executivo que finalize a 
obra de construção  da ponte seca na localidade do 
Clemente de Baixo”.

Nº 183/2018 --- “Solicita ao Executivo  que faça um 
desaterro na Rua Campo Belo”.

Nº 184/2018 --- “Solicita ao Executivo a canalização 
da água que cai na mina do Barreiro”.

Nº 185/2018 --- “Solicita ao Executivo que faça um 
reparo técnico na barragem de água do Barreiro”.

INDICAÇÕES  DO VEREADOR 
MARINHO JOSÉ DE ALMEIDA 
NETO (PSB)

Nº 116/2018 --- “Solicita a 
c o n s t r u ç ã o  d e  q u a d r a 
p o l i e s p o r t i v a  n o  B a i r r o 
Planalto”

Nº 117/2018 --- “Solicita ao 
E x e c u t i v o  m e l h o r i a  d a s 

condições de tráfego, troca de 
manilhas danificadas e reparo da rede de esgoto, 
atualmente obstruída, na Rua José Belmiro (antiga 
rua do campo da Colônia)”.

Nº  120 /2018  - - -  “So l ic i ta  ao  Execut ivo  a 
pavimentação asfáltica da Rua Coronel José 
Mesquita na altura da Colônia”.

Nº 121/2018 --- “Solicita ao Executivo a arborização 
de todo o município”.

Nº  122 /2018  - - -  “So l ic i ta  ao  Execut ivo  a 
pavimentação asfáltiva da Rua Eugênio Antonucci, 
Bairro Nova Cidade”.

Nº 123/2018 --- “Solicita ao Executivo instalação  de 
iluminação pública na Rua Olegário Tibúrcio, 
Catete”.

Nº 124/2018 --- “Solicita ao Executivo a coleta regular 
de lixo na Rua Doraliza Gomes Monteiro, Bairro 
Capitão Gonçalo Gomes – Mutirão”.

Nº 125/2018 --- “Solicita ao Executivo que interceda 
junto a Agência local dos Correios para normalizar a 
entrega de correspondências e encomendas postais 
aos residentes na Rua Doraliza Gomes Monteiro, 
Bairro Capitão Gonçalo Gomes Barreto – Mutirão”.

Nº 126/2018 ---  “Solicita ao Executivo que interceda 

junto a Agência local dos Correios para normalizar a 
entrega de correspondências e encomendas postais 
aos residentes na Rua Eugênio Antonucci, Bairro 
Nova Cidade”.

Nº 127/2018 --- “Solicita ao Executivo a limpeza da 
estrada da Capela na zona rural de Santa Juliana e 
melhoria nos drenos”.

Nº 130/2018 --- “Solicita ao Executivo colocação de 
luminárias nos postes instalados próximo a rua que 
liga ao campo do Renovação no Clemente do Meio”.

Nº 150/2018 --- “Solicita ao Executivo operação tapa-
buraco em todas as ruas do Bairro Catete”.

Nº 151/2018 --- “Solicita ao Executivo capina junto ao 
meio-fio de todas as ruas do Bairro Catete”.

Nº 162/2018 --- “Solicita ao Executivo que interceda 
junto à empresa Coletivos Rio Branco para que esta 
faça a linha de ônibus circular até a Colônia”.

Nº 169/2018 --- Solicita Ao Executivo que solucione 
as seguintes pendências na Esola Municipal 
Francisca C. da Silva:

- compra de um bebedouro que possa atender a 
demanda dos alunos;

-  um computador com impressora;

- reformas do parquinho, banheiro, paredes do lado 
de fora e na quadra poliesportiva;

- viabilizar instalação de linha telefônica e internet;

- substituição dos vidros quebrados da janela da 
sala e reparos nas luminárias avariadas.

Nº 186/2018 --- “Solicita ao Executivo que sejam 
instalados semáforos para pedestres em todos os 
pontos onde estes foram instaslados e também nos 
pontos futuramente previstos”.

Nº 197/2018 --- “Solicita ao Executivo a capina junto 
ao meio em todas as ruas do Bairro Planalto, exceto 
as Ruas Miguel Amim e Judith Terezinha Silva Braz, 
para as quais já foram aprovadas proposições 
pedindo a mesma providência”.

REQUERIMENTO  DO VEREADOR MARINHO JOSÉ 
DE ALMEIDA NETO 

Nº 08/2018 --- “Requer ao Executivo as seguintes 
informações : Qual é a situação atual do espaço 
destinado ao estacionamento de charretes 
(Cocheira) junto ao município? / Qual a alegação 
oficial para o não funcionamento da cocheira que já 
existe há mais de 30 anos?

Nº 15/2018 --- Requer ao Executivo  esclarecimentos 
sobre as seguintes questões:

1) Qual é o valor que até agora foi gasto para a 
revitalização da Praça 28 de Setembro?

2) Qual é o valor total estimado para conclusão 
das obras que estão sendo realizadas neste local? “

PROJETOS DE LEI DO VEREADOR MARINHO JOSÉ 
DE ALMEIDA NETO (PSB)

Nº 1641/2017 --- “Institui a Semana Municipal de 
Valorização da Vida e dá outras providências” 
(Vereador Marinho)

Nº 1671/2017 --- “Dispõe sobre a instituição do 
DEZEMBRO VERMELHO em Visconde do Rio 
Branco – MG”.

Nº 1705/2018 --- “Dispõe sobre a proibição de fumar 
em ambientes fechados em Visconde do Rio 
Branco”.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO DO VEREADOR 
MARINHO JOSÉ DE ALMEIDA NETO (PSB)

Nº 582/2018 --- “Dispõe sobre a concessão de 
TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA RIO-
BRANQUENSE AO SR. CAMILO DE AMARANTES”.

Nº 583/2018 --- “Dispõe sobre a concessão do Título 
de Cidadania Honorária ao Polícial Militar Luiz 
Augusto Picolli Neto”.

Nº 587/2018 --- “Dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadania Honorária ao Sr. Marcelo Moratori 
Cordeiro”.    

INDICAÇÃO DO VEREADOR 
REGINALDO VICTOR BASTOS 
(PT)

Nº 147/2018 --- “Solicita ao 
E x e c u t i v o  q u e  o  v e í c u l o 
FUMACÊ passe por todos os 
bairros da cidade sem nenhuma 
exceção “.

Nº 148/2018 --- “Solicita ao 
Executivo que providencie um 

local adequado para que os carroceiros e 
charreteiros possam deixas seus cavalos”.
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Portarias
Portaria 22/2018

A Presidente da Câmara Municipal de Visconde 
do Rio Branco, no uso das suas atribuições legais, na 
forma do disposto no art. 40 da Lei Orgânica Municipal 
e art. 11, XVII do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, com fundamento no art. 41, § 4º da 
Constituição Federal e art.12 da Lei 1096, de 26 de 
dezembro de 2011.

Resolve

Art. 1º Constituir Comissão Especial para 
proceder na Avaliação de desempenho profissional de 
servidores  em estágio probatório, no âmbito da 
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco, como 
condição para aquisição da estabilidade no serviço 
público, com a seguinte composição:

Membros:  Ana Paula Aparecida Honorato, 
Hyuri Dias de Lima, Kelly Aparecida Lucas Portugal, 
Nikolas Camilo Ferreira Marques , João Vitor Oliveira 
Iasbik e Antonio Carlos Gomes.

Art.2º A avaliação especial de servidor, para os 
fins que se destina esta portaria, será feita por no 
mínimo dois servidores, juntamente com o chefe 
imediato do servidor avaliado.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, estendendo se o mandato de seus 
membros até o dia 31/12/2018.

Visconde do Rio Branco, 20 de Fevereiro de 2018.

Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício

Portaria 23/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder férias regulamentares de 15 
(quinze) dias para a funcionária Kelly Aparecida 
Lucas Portugal, no período entre os dias 05/03/2018 
a 19/03/2018, segundo Resolução vigente nesta casa.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 02 de Marcço de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 24/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde a servidora 
Karla Oliveira dos Santos, pelo período de 5 (cinco) 
dias conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 05 de Março de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 25/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde a servidora 
Lúcia Helena de Souza Teixeira, pelo período de 1 
(um) dia conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 16 de Março de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 26/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde ao servidor 
Hyuri Dias de Lima, pelo período de 2 (dois) dias 
conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 18 de Março de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 27/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde ao servidor 
Antônio Carlos Gomes, pelo período de 10 (dez) dias 
conforme atestado médico apresentado. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 22 de Março de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 28/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art.1º Declarar Ponto Facultativo na Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco-MG no dia 
29/03/2018 (Quinta-Feira).

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 23 de Março de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 29/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal  de Visconde do Rio Branco, no uso das 
suas atribuições legais, 

Resolve

Art. 1º Exonerar do quadro de servidores da 
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco, a partir 
do dia 02 de abril de 2018, a servidora Luciana de 
Fátima Ferreira, ocupante do cargo de Assessora de 
Gabinete, conforme as disposições legais da Lei de 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos Nº 

Relatórios Contábeis II
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067/2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 02 de abril de 2018.

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em exercício da Câmara Municipal

Portaria 30/2018
A Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso das suas atribuições 
legais,

RESOLVE

Art. 1º Nomear Tainara de Souza Martins para 
exercer o cargo de Assessora de Gabinete da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco, conforme 
disposições da Lei de Planos de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos N° 067/2017.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 03 de abril de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente da Câmara Municipal

Portaria 31/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das 
suas atribuições legais,

Resolve

Art.1º O Plenário da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco poderá ser utilizado fora dos 
serviços pertinentes a esta Casa Legislativa de 
segunda a sexta de 08:00 às 23:00 Horas, sendo que 
os gastos extraordinários com pessoal realizado fora 
do horário de funcionamento da Câmara será 
responsabilidade do solicitante.

Art.2º É vedado o empréstimo do Plenário da 
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco para 
solicitantes para fins lucrativos e, de acordo com o 
artigo 3º do Regimento Interno fica proibida a utilização 
da Sala de reuniões para promoção de propaganda 
político-partidária, ideológica, religiosa e pessoal.

Art.3º Fica revogada a portaria 122/2017.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 10 de abril de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 32/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde ao servidor 
Claudiney Lúcio Malta da Silva , pelo período de 7 
(sete) dias conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 10 de abril de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 33/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde a servidora 
Natália Meichilb Viana Monteiro, pelo período de 5 
(cinco) dias conforme atestado médico apresentado. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 17 de abril de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 34/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde ao servidor 
Claudiney Lúcio Malta da Silva , pelo período de 7 
(sete) dias conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 16 de abril de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 35/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde a servidora 
Sueli da Silva Jerônimo , pelo período de 1 (um) dia 
conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 18 de abril de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Portaria 36/2018
A Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais,

Resolve

Art. 1º Conceder licença de saúde ao servidor 
Nikolas Camilo Ferreira Marques , pelo período de 5 
(cinco) dia conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria retroage seus efeitos ao dia 
16/04/2018.

Visconde do Rio Branco, 20 de abril de 2018

Vereadora Maria Amábile Cadedo
Presidente em Exercício 

Licitação e Extrato de Contratos
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 04/2018

Data e hora do pregão: 10 de maio de 
2018 às 13h00min.

A Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco 
torna publico para conhecimento dos interessados, 
abertura de licitação sob a modalidade pregão 
presencial, do tipo “menor preço global”, cujo objeto é 
para a contratação de empresa especializada para 
fornecimento, licenciamento, implantação, migração, 
treinamento, manutenção e suporte de Sistema 
I n f o rma t i za d o  I n t e g ra d o  d o s  mó d u l o s  d e 
Planejamento, Contabilidade, Tesouraria, Compras e 
Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Controle de 
Frota, Folha de Pagamentos, Controle Interno e Portal 
da Transparência. A sessão de abertura será realizada 
no dia 10 de maio de 2018 as 13h00min. As 
informações complementares sobre esta licitação 
poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 
08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta na Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco, ou pelo telefone 
( 3 2 )  3 5 5 1 - 8 0 2 2 ,  o u  p e l o  e m a i l 
licitacao@camaravrb.mg.gov.br .

Visconde do Rio Branco, 25 de abril de 2018.

Extrato de Contrato nº 08/2018
 – Objeto: Aquisição de uniformes para a utilização 
pelos funcionários da Câmara Municipal de Visconde 
do Rio Branco. Contratado: De - Lis Confecções Ltda 
Inscrita no CNPJ n.º 00.503.505/0001-79. Valor total 
de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). – Data de 
assinatura: 20/03/2018 - Vigência: Até a data de 
31/12/2018.

Visconde do Rio Branco 20 de marco de 2018.

Extrato de Contrato nº 09/2018
 – Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros 
alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de 
cozinha, destinada a manutenção das atividades da 
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco. 
Contratado: Caneschi e CIA LTDA - ME Inscrita no 
CNPJ n.º 26.162.274/0001-70. Valor total de R$ 
1.514,00 (mil quinhentos e quatorze reais) – Data de 
assinatura: 26/03/2018 - Vigência: Até a data de 
31/12/2018.

Visconde do Rio Branco 26 de marco de 2018.

Extrato de Contrato nº 10/2018
 – Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros 
alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de 
cozinha, destinada a manutenção das atividades da 
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco. 
Contratado: Francisco de Paula Lucindo ME, Inscrita 
no CNPJ n.º 19.365.715/0001-76. Valor total de R$ 
4.862,50 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais 
e cinqüenta centavos) – Data de assinatura: 
26/03/2018 - Vigência: Até a data de 31/12/2018.

Visconde do Rio Branco 26 de marco de 2018.

Extrato de Contrato nº 11/2018
 – Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros 
alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de 
cozinha, destinada a manutenção das atividades da 
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco. 
Contratado: Mercearia Dois Irmãos Riobranquense 
Ltda Inscrita no CNPJ n.º 22.036.289/0001-31. Valor 
total de R$ 5.811,04 (cinco mil oitocentos e onze reais 
e quatro centavos) – Data de assinatura: 26/03/2018 - 
Vigência: Até a data de 31/12/2018.

Visconde do Rio Branco 26 de marco de 2018

Extrato de Contrato nº 12/2018
 – Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de 
informática, escritório e papelaria e serviço de 
encadernação para manutenção das atividades da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  V i s c o n d e  d o  R i o 
Branco.Contratado: Romoaldo Assis de Almeida e CIA 
LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 07.171.114/0001-43. 
Valor total de R$ 8.689,50 (oito mil seiscentos e oitenta 
e nove reais e cinqüenta centavos) – Data de 
assinatura: 28/03/2018 - Vigência: Até a data de 
31/12/2018.

Visconde do Rio Branco 28 de marco de 2018

Extrato de Contrato nº 13/2018
 – Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de 
informática, escritório e papelaria e serviço de 
encadernação para manutenção das atividades da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  V i s c o n d e  d o  R i o 
Branco.Contratado: Victor Cesar Lopes Bandeira, 
Inscrita no CNPJ n.º 28.529.250/0001-32. Valor total 
de R$ 1.595,00 (mil e quinhentos e noventa e cinco 
reais) – Data de assinatura: 28/03/2018 - Vigência: Até 
a data de 31/12/2018.

Visconde do Rio Branco 28 de marco de 2018

Extrato de Contrato nº 14/2018
 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de ar condicionado e bebedouro para 
atender ás necessidades da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco. Contratado: Gildete 
Aparecida Rezende Dutra, Inscrita no CNPJ n.º 
16.715.561/0001-07. Valor total R$ 9.950,00 (nove mil 
novecentos e cinqüenta reais)  – Data de assinatura: 
09/04/2018 - Vigência: Até a data de 31/12/2018.

Visconde do Rio Branco 09 de marco de 2018



Atendimento à Indicação nº 
517/2017. Pedido de melhoria na 
estrada rural e na captação de 
água pluvial das estradas rurais da 
Fazendinha.

No início de dezembro de 
2017 fui procurado por moradores 
locais para melhorar as estradas 
rurais da fazendinha e a captação 
de água da mesma, em períodos 
chuvosos a estrada rural se 
encontra sem condições de 
passagem tanto para moradores e 
visitantes, causando transtorno 
para a população residente na 
área.

Neste mês de abril de 2018 
nosso pedido fo i  a tend ido, 
conforme as fotos tiradas no local 
durante a execução do trabalho. Agradeço ao executivo pela 
cooperação e à comunidade pela confiança em nosso trabalho.

No dia 1° de setembro comemora-se em 
todo o país o Dia do Profissional de Educação 
Física. Essa data, que tem como objetivo valorizar 
esse profissional, foi escolhida por coincidir com o 
dia em que entrou em vigor a Lei Federal n° 
9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da 
profissão e criou o Conselho Federal e os 
Regionais de Educação Física. 

O profissional de Educação Física possui 
como função principal promover a saúde da 
sociedade por meio de atividades corporais. 
Segundo o Conselho Federal e os Regionais da 
área, é considerado um profissional de Educação 
Física aquele que realiza as atividades de: 
“Professor de Educação Física, Técnico 
Desportivo, Treinador Esportivo, Preparador 
Físico, Personal Trainer, Técnico de Esportes; 
T r e i n a d o r  d e  E s p o r t e s ;  P r e p a r a d o r 
Físicocorporal; Professor de Educação Corporal; 
Orientador de Exercícios Corporais; Monitor de 
Atividades Corporais; Motricista e Cinesiólogo.” 

Para trabalhar na área de Educação Física, 
é necessário ter curso superior e estar 
devidamente registrado no conselho. O registro só 
não é obrigatório para aqueles que trabalham com 
artes marciais, dança e yoga – atividades que não 
possuem como finalidade o condicionamento 
físico. A falta de registro, nos casos em que se faz 
necessário, configura o exercício ilegal da 
profissão. O curso de Educação Física pode ser 
encontrado em duas modalidades: licenciatura e 
bacharelado. Pessoas que cursaram licenciatura 
podem atuar exclusivamente na Educação Básica 
e aqueles que realizaram bacharelado podem 
atuar em todas as áreas que não forem ensino. 
Muitas pessoas possuem a ideia errônea de que, 
ao realizar um curso de Educação Física, as 
disciplinas serão exclusivamente voltadas para a 
prática de esportes, danças ou condicionamento 
físico. Entretanto, é importante destacar que o 
estudante dessa área terá uma boa base de 
Biologia, com aulas voltadas para a anatomia e 

fisiologia do corpo. 
Além disso, quando se 
opta pela licenciatura, 
várias disciplinas da 
área da educação são 
realizadas, tais como 
psicologia e prática 
pedagógica. Ao final do curso, o Profissional de 
Educação Física estará apto a promover a saúde 
da população, atuar no ensino, cuidar dos atletas, 
ajudar os idosos, cuidar das gestantes, 
proporcionar qualidade de vida para pessoas com 
deficiências, ajudar na recreação de hotéis e 
clubes, melhorar o condicionamento físico da 
população, entre várias outras atividades 
importantes.  

A comemoração do Dia do Profissional de 
Educação Física é uma grande vitória para a 
categoria, pois demonstra que a cada dia a 
profissão está ganhando mais espaço e sendo 
valorizada.
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Palavra 
do

Vereador
Semana Municipal
de Educação Física

Vereador 
Anísio Alves Ananias

Vereador 
Carlos Antônio da Cruz

Proposições do vereador
Carlos Antônio Asa Branca

“ L E I 
N º  
1.425/2017 
-  D i s p õ e 
s o b r e  a 
divulgação 
da lista de 

espera para vagas nas Escolas 
Municipais de Educação e dá outras 
providências.”

Transparência pública é dever 
dos governantes e  d i re i to  dos 
cidadãos. Na esfera educacional, em 
que ocorre a preparação para o futuro 
da cidade, é fundamental que a 
p o p u l a ç ã o  t e n h a  a c e s s o  à s 
informações básicas relacionadas às 
oportunidades e desempenho dos 
alunos.

 Este tipo de publicidade é de 
grande utilidade, uma vez que norteia o 
r e q u e r e n t e ,  f a c i l i t a n d o  o 

acompanhamento da vaga pretendida, 
organizando a forma de distribuição 
destas. Se informados, os pais 
participarão e contribuirão de uma 
forma mais efetiva na vida escolar de 
seus filhos. 

Como a educação deve ser uma 
prioridade para a administração 
pública, é fundamental que estes 
dados, relacionados ao acesso á 
Educação estejam constantemente 
atualizados, a fim de nortear os 
investimentos públicos do município.

 Em função da grande demanda 
por vagas nas Escolas Municipais de 
Educação visa contribuir para a 
g a r a n t i a  d a  t r a n s p a r ê n c i a , 
apresentamos esta proposição, a qual 
determina que toda rede municipal 
publique a lista de espera por vagas, de 
modo a tornar esse procedimento mais 
transparente. 

Vereador Asa Branca 
acompanhando pedido feito

pelos moradores sendo
atendido pelo executivo

Proposições da
Vereadora Mabinha Cadedo

E o sonho começa a virar realidade... Fico muito feliz de saber que meu pai, Aristides 
Cadedo e o senhor Cleber Lima foram idealizadores dessa grande obra na Estrada Rio 
Bahia. Parabéns a todos os envolvidos, ao Prefeito Iran Silva Couri e ao Deputado Estadual 
Durval Ângelo, o nosso muito obrigado!

Retomada a obra da estrada Rio Bahia Pedido solicitado e realizado - 
troca de manilhas da rede de 
esgoto na Rua Capitão Geraldo 
Walter Cunha.

Vereadora 
Mabinha Cadedo



A Câmara Municipal de Visconde do Rio 
Branco, através de sua presidente Maria Amábile 
Cadedo e demais vereadores, em parceria com a 
Escola do Legislativo Antônio Pedro Nolasco e de 
seu d i re tor  Regina ldo Bastos t rouxe a 
Fisioterapeuta Priscila de A. Oliveira. Com boa 
presença de público, principalmente estudantil, 
P r i s c i l a  a p r e s e n t o u  a  p a l e s t r a  " O 
EMPODERAMENTO FEMININO". Priscila é 
Fisioterapeuta especial ista em Dermato 
Funcional, Acupunturista, MBA em gestão de 

pessoas ,  Apresen tadora  do 
programa Saúde em Destaque na 
R á d i o  C o m u n i d a d e  F M , 
Consultório na Vivitè Centro de 
Estética.

Durante a palestra, entre os 
vários pontos expostos sobre o 
assunto, a palestrante explicou que 
"o empoderamento feminino" não é 
só questão da mulher ter poder 
s o b r e  o s  o u t r o s ,  m a s 

principalm
ente sobre si mesma, 
saber o que quer e lutar 
para diminuir as barreiras 
impostas pela sociedade 
e por elas mesmas. Falou 
d a  i m p o r t â n c i a  d o 
r e c o n h e c i m e n t o  d a 
mulher como membro 
produtivo da sociedade e 
a alta aceitação, fazendo 
com que as mulheres 
tenham mais poder sobre 
suas próprias vidas e 

sobre várias situações no dia 
a dia.

Este evento faz parte 
do desenvolvi-mento de 
atividades para o Parlamento 
Jovem Minas Visconde do Rio 
Branco, trazendo temas 
voltados para o tema principal 
que neste ano de 2018 é 
" V i o l ê n c i a  c o n t r a  a s 
mulheres".

A palestra contou com 
a presença da Secretária de Assistência Social no 
Executivo, Ana Carolina Ribeiro Figueiredo e da 
servidora e psicóloga Yasmine Zopelaro; dos 
vereadores Anísio Alves Ananias, José Sílvio 
Gomes, Reginaldo Bastos e Maria Amábile 
Cadedo (presidente da Câmara Municipal); vários 
ouvintes do programa Saúde em Destaque na 
Rádio Comunidade FM, programa apresentado 
pela palestrante Priscila de A. Oliveira; de 
membros da comunidade; servidores da Câmara 
Municipal; e das psicólogas e voluntárias no 
projeto Parlamento Jovem, Mayane Araújo e 
Karina Costa.

A Psicóloga Nara Queiroz M. de 
Azevedo, a convite da coordenação do 
Parlamento Jovem Minas Visconde do Rio 
Branco, esteve apresentando a palestra: "O 
papel da juventude frente à violência contra 
a mulher", no Plenário da Câmara 
Municipal. Nara Queiroz Azevedo é 
graduada em psicologia pela UFSJ. 
Funcionária Pública Municipal atuando em 
saúde púb l i ca  com pac ien te  com 
transtornos mentais graves e persistentes, 
e também, assistência a menores em 
situação de vulnerabilidades sociais e 
acolhimento institucional. Em seu consultório 
trabalha com: Psicoterapia clínica e ambulatorial, 
Orientação Vocacional, Terapia Familiar e Clínica 
Infantil.

A palestrante falou sobre a Lei Maria da 
Penha e os avanços alcançados com centros de 
r e f e r ê n c i a ,  d e l e g a c i a  d a  m u l h e r ,  d o 
relacionamento abusivo, das várias formas de 
assédio e sobre a cultura do estupro, sendo esta 

muitas vezes tratada como 
uma coisa normal até 
mesmo dentro de nossas 
casas e pela mídia em 
geral. Falou também sobre 
a  n e c e s s i d a d e  d a 
mudança de pensamento, 
d e  h a v e r  m a i o r 

e n v o l v i m e n t o , 
pr incipalmente dos 
j o v e n s  n e s s a s 
mudanças. Falou das 
v i t ó r i a s  q u e  a s 
mulheres conseguiram 
e que muitas vezes não 
são reconhec idas . 
Nara lembrou que há 
situações em que a 

mulher se sente culpada, mas ela é a vítima e 
precisa ser tratada como tal.

O evento contou com a presença de 
estudantes da Escola Estadual Celso Machado, 
membros do Parlamento Jovem, sociedade, 
vereadores e assessores da Câmara.

Violência Contra a Mulher é
 tema de Palestra na Câmara Municipal

Nara ao centro com o vereador José Sílvio, servidores da Câmara, professores e estudantes

A Psicóloga Nara Queiroz M. de
Azevedo apresentando a 

palestra na Câmara

Palestra "O empoderamento Feminino" 
é apresentada na Câmara
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Educação

 Fisioterapeuta Priscila de A. Oliveira
apresentando a palestra na Câmara

A palestrante ao centro, os vereadores Mabinha Cadedo, José Sílvio e anísio com parte 
do público presente no evento

No dia 05 de abril as voluntárias da Escola 
do Legislativo Antônio Pedro Nolasco, Psicólogas 
Mayane Araújo e Karina Costa, desenvolveram 
uma dinâmica de grupo com os estudantes do 
Colégio Municipal Rio Branco. Os estudantes já 
par t i c ipam do Pro je to  Programa AABB 
Comunidade, que beneficia 100 adolescentes 
com novas oportunidades. Esse Programa faz 

parte de um convênio entre a 
FENABB (Federação Nacional 
das AABB) e da Prefeitura 
Municipal de Visconde do Rio 
Branco. 

A  i n t e g r a ç ã o  d a s 
Psicólogas Mayane e Karina, 
teve como objetivo gerar 
interação e descontração entre 
os adolescentes que fazem 
parte do projeto realizado pela 
AABB. A atividade foi feita por 
meio da comunicação escrita, 
a  q u a l  p r o p u n h a  a o s 
adolescentes o conhecimento 
do próximo. Após a realização 
da atividade, eles puderam se expressar sobre 
seus sentimentos, havendo uma troca de 
experiência entre eles. Segunda as psicólogas "os 
benefícios trazidos por esta dinâmica são um 

melhor desenvolvimento das habilidades sociais e 
a relações interpessoal". Após a discussão das 
dinâmicas, as profissionais introduziram o tema 
do Parlamento Jovem deste ano: Violência Contra 
a Mulher, com uma roda de conversa.

Karina durante a dinâmica com os estudantes

Mayane com os estudantes após a dinâmica

Escola do Legislativo realiza projeto na AABB
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