
No dia 20 de outubro, 

a Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco 

r e c e b e u  d i v e r s a s 

autoridades de Visconde do 

Rio Branco e região para 

apresentação do convênio 

firmado entre a Prefeitura de 

Visconde do Rio Branco e a 

Universidade Federal de 

Viçosa. Este convênio visa a 

recuperação das Serras de 

Santa Maria e Piedade de 

Cima, locais de importantes 

nascentes que abastecem o 

município de Visconde do 

Rio Branco e também áreas 

de proteção ambiental.

O  p r o f e s s o r  d o 

Departamento de Geografia 

da UFV, Dr. André Luiz Lopes 

de Faria, fez a apresentação 

do projeto e explicou sua 

f o r m a  d e  a t u a ç ã o  n a 

execução do programa. 

Segundo Dr. André, este 

projeto tem previsão para apresentar resultados 

em quatro ou cinco anos, tempo necessário para 

que o meio ambiente consiga algum nível de 

recuperação através das ações que serão 

realizadas. Entre as ações estão a recuperação 

das áreas degradadas, cercamento de nascentes 

e abertura de barraginhas, para manter a água em 

pontos estratégicos. Dr. André também salientou 

a importância de haver harmonia entre ambiente e 

agricultura/pecuária, pois há situações em que o 

homem não vê vantagens nas áreas florestais e 

não da a devida atenção às florestas em suas 

terras.

Antes da apresentação do projeto, a 

presidente da Casa Legislativa, Maria Amábile 

Cadedo, falou sobre a importância deste projeto e 

dos benefícios que ele proporcionará a todos os 

rio-branquenses e cidades vizinhas. O prefeito de 

Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, falou 

sobre o apoio do Ministério Público na realização 

do projeto e também na importância da 

continuação, pois é um projeto de longo prazo. O 

prefeito de São Geraldo, Marcílio Moreira Barros, 

demonstrou interesse na ampliação do projeto 

para as serras vizinhas, atendendo também o 

município de São Geraldo. A Dra. Carolina 

Queiroz de Carvalho, Promotora do Ministério 

Público responsável pelo Meio Ambiente, também 

contr ibuiu para a real ização através da 

i n t e r l o c u ç ã o  e n t r e 

Prefeitura, Copasa e 

U F V .  " V a m o s 

acompanhar  todo  o 

processo com a certeza 

da competência técnica 

da Universidade para 

intervir positivamente 

nas Serras”, relatou a 

P r o m o t o r a .  O u t r o 

incentivador das ações 

ambientais, Dr. Breno 

Costa da Silva Coelho, 

Promotor de Justiça da 

Comarca de Visconde do Rio Branco além de 

observações importantes em sua fala, observou a 

falta de representantes da Cia de Saneamento de 

Minas Gerais (Copasa) e um possível falta de 

interesse e profissionalismo desta empresa.

A previsão de investimento para o projeto é 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais). 
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Vereadores e assessores com o Presidente da Associação
Atlética Banco do Brasil Ivson Rodrigo Alvim de Melo

Na Câmara....
AABB apresenta
projeto social

O Presidente da AABB (Associação Atlética 
Banco do Brasil) de Visconde do Rio Branco, 
Ivson Rodrigo Alvim de Melo, esteve na Câmara 
Mun ic ipa l  de  Visconde do  R io  Branco 
apresentando aos vereadores o Projeto "AABB 
COMUNIDADE". Este projeto visa o atendimento 
de 100 estudantes carentes da rede pública com 
idade entre 12 a 15 anos que apresentam risco de 
vulnerabilidade social. Os estudantes escolhidos 
receberão apoio psicológico, at iv idades 
recreativas e educacionais, alimentação, 
uniformes e transporte para o descolamento 
direto às escolas que estiverem matriculados. É 
um projeto da Fundação Banco do Brasil com 
apoio do Executivo e Judiciário que pretende 
mudar a realidade desses jovens em idade de 
risco.

Em 24 de outubro, aconteceu a assinatura 
simbólica do contrato na Agência do Banco do 
Brasil e no dia 14 de novembro, o lançamento 
oficial do projeto com os estudantes e demais 
envolvidos.

A presidente da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco, vereadora Maria Amábile 
Cadedo, convidou membros das Casas 
Legislativas de Guiricema e São Geraldo, para 
discutirem soluções sobre a Segurança Pública 
na Comarca. Os vereadores de São Geraldo, 
Tânia Conceição Borges, Marilza Elena de Paula 
Oliveira e Geraldo Bragato Victal foram recebidos 
pelo Secretário da Câmara de Visconde do Rio 
Branco, vereador Gerson Gomes de Freitas, pelo 
Procurador Geral Bernardo Cortez e pela 
presidente Mabinha Cadedo.

Durante a reunião, discutiram ações 
conjuntos e individuais para possibilitar aos 
cidadãos de Visconde do Rio Branco e São 
Geraldo tenham maior segurança. Guiricema não 
teve representante na reunião.

O Secretário e a presidente da Câmara de Visconde do 
Rio Branco vereador Gerson Gomes de Freitas e vereadora

Maria Amábile Cadedo; os vereadores de São Geraldo
Geraldo Bragato Victal, Tânia Conceição Borges e
 Marilza Elena de Paula Oliveira; com o Procurador

Geral da Câmara de Visconde do Rio Branco
Bernardo Motta Cortez.

Segurança
na Comarca

Colaboradores da Câmara
são entrevistados por estudantes

Alguns estudantes do oitavo ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Municipal Rio Branco 
solicitaram à diretoria da Casa Legislativa 
entrevistas para compor trabalhos de Redação 
solicitado pela professora Tatiana. Estes 
trabalhos/entrevistas comporão um jornal 
especial, montado pelas equipes de estudantes, e 
fazem parte das homenagens pelo Centenário do 
Colégio Municipal Rio Branco. Entre os temas 
abordados teve a crise hídrica e também 
entrevista a uma pessoa que tenha estudado no 
Colégio a mais de 30 anos atrás. As entrevistas 
foram feitas diretamente pelos estudantes dentro 
dos horários disponíveis dos servidores da 
Câmara. 

As estudantes Jéssica Prata e Samara Vicente, 
entrevistaram a diretora da Câmara Municipal de Visconde 

do Rio Branco, Ana Paula Honorato. 

Os estudantes Amauri, Victor, Livia, Ester, Thais, Ana 
Paula e Marina - entrevistaram a diretora da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco, Ana Paula 
Honorato, sobre a crise hídrica no município.

Ester, Lívia, Tom Carlos, Amauri e Ana Paula após a 
entrevista concedida pelo Assessor Especial da 

Presidência, Antônio Carlos Gomes (Tom Carlos). Tom 
Carlos atendeu os estudantes e fez uma viagem ao seu 

tempo de criança e adolescência, período em que 
frequentou o Colégio.
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PORTARIA 161/2017

A Presidente em exercício da Câmara Municipal 
de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais, 

RESOLVE

Conceder folga de 1 (um) dia para o servidor 
Matheus Silva Pinto pela data de seu aniversario 
segundo Resolução Vigente nesta Casa.

Esta portaria entra em vigor da data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 02 de Outubro de 2017.

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em exercício 

PORTARIA 162/2017

A Presidente em exercício da Câmara Municipal 
de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais, 

RESOLVE

Conceder licença de saúde ao servidor Julio 
Claudionor Fófano Junior, pelo período de 30 dias 
conforme atestado médico apresentado. 

Esta portaria retroage seus efeitos ao dia 16 de 
Setembro de 2017.

Visconde do Rio Branco, 02 de outubro de 2017.

Maria Amábile Cadedo

Presidente em exercício 

PORTARIA 163/2017

A Presidente em exercício da Câmara Municipal 
de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais, 

RESOLVE

Conceder folga de 1 (um) dia para a servidora  
Lúcia Helena de Souza Teixeira pela data de seu 
aniversario segundo Resolução Vigente nesta Casa.

Esta portaria entra em vigor da data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 06 de Outubro de 2017.

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em exercício 

PORTARIA 164/2017

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 13 
de Outubro (Sexta-Feira) de 2017.

Esta portaria entra em vigor da data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 10 de Outubro de 2017.

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em exercício 

PORTARIA 165/2017

A Presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das 
suas atribuições legais, 

RESOLVE

Conceder licença de saúde ao servidor 
Nikolas Camilo Ferreira Marques, pelo período de 1 
dia conforme atestado médico apresentado. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 11 de outubro de 2017.

Maria Amábile Cadedo

Presidente em exercício 

PORTARIA 166/2017

A Presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais, 

RESOLVE

Conceder férias regulamentares de 15 (quinze) 
dias para o servidor Édson Miranda Mayer, no 
período entre os dias 06/10/2017 a 20/10/2017, 
segundo Resolução Vigente nesta Casa.

Esta portaria retroage seus efeitos ao dia 06 de 
Outubro de 2017.

Visconde do Rio Branco, 11 de Outubro de 2017.

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente

PORTARIA 167/2017

A Presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais, 

RESOLVE

Conceder folga de 08 (oito) dias para o servidor 
Édson Miranda Mayer, em razão de seu casamento, 
no período entre os dias 21/10/2017 a 28/10/2017, de 
acordo com o artigo 40 da Lei 036/2014.

Esta portaria entra em vigor da data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 20 de Outubro de 2017.

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente

PORTARIA 168/2017

A Presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco, no uso das suas 
atribuições legais, 

RESOLVE

Nomear o servidor Márcio Dias Ferreira, para 
exercer o cargo de Assessor da Divisão de Plenário e 
Comissões da Câmara Municipal de Visconde do Rio 
Branco, conforme disposições da Lei de Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos Nº067/2017.

Esta portaria entra em vigor da data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 20 de Outubro de 2017.

Maria Amábile Cadedo

Presidente em exercício 

PORTARIA 169/2017

A Presidente 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 27 de outubro de 2017, o servidor João Paulo 
de Freitas Teixeira, ocupante do cargo de Assessor 
de Assessor Legislativo, conforme as disposições 
legais da Lei de Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos Nº 067/2017.

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

Visconde do Rio Branco, 27 de outubro de 2017.

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente da Câmara Municipal

Portarias

Licitação e Extratos
Extrato de Contrato e 

Ratificação
Processo Licitatório Nº 029/2017, Dispensa Nº 

018/2017 

Ratifico o ato que dispensou a licitação, com 
fundamento na Lei nº 8666/93, art. 2 4, inciso II, a favor da 
contratada: 

Oficina Mecânica Enio e Adriano, no valor total de R$ 
1.047,00 (um mil e quarenta e sete reais).

Objeto: Aquisição de um kit embreagem, atuador 
embreagem, óleo de caixa, óleo freio e serviço de troca do kit 
embreagem destinado a manutenção do veiculo oficial, HLF 
1806, da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco.

Visconde do Rio Branco, 05 de outubro de 2017.

Aviso de Licitação
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco/MG

Pregão Presencial Nº 12/2017

Data e hora do pregão: 29 de 
novembro de 2017 às 13h00 horas.

A Câmara Municipal de Visconde do 
R i o  B r a n c o  t o r n a  p u b l i c o  p a r a 
conhecimento dos interessados, abertura 
de licitação sob a modalidade pregão 
presencial, do tipo “menor preço por lote”, 
cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
de som para a realização de reuniões e 
eventos da Câmara Municipal de Visconde 
do Rio Branco. A sessão de abertura será 
realizada no dia 29 de novembro de 2017 as 
1 3 h 0 0  h o r a s .  A s  i n f o r m a ç õ e s 
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 0 0 ,  o u  p e l o  e m a i l 
licitacao@camaravrb.mg.gov.br .

Visconde do Rio Branco, 06 de 
novembro de 2017.

Ana Paula Aparecida Honorato

Presidente da CPL
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Relatórios Contábeis
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Para acompanhar automaticamente os projetos do seu 
interesse, você pode receber um e-mail toda vez que 
houver uma tramitação. Basta clicar em: 

E informar seu e-mail na tela que se abre (figura 04).

Para pesquisar as LEIS
Para obter o texto original das Leis, contendo inclusive 
assinatura, clique em “Normas Jurídicas”, selecione o 
tipo (Leis, Portarias, Decretos etc) e clique em 
“Pesquisar” na figura 05.

 

Como pesquisar no SAPL
Matérias Legislativas

Onde estão todos os Projetos, tanto de Leis, de Leis 

Complementares, Emendas à Lei Orgânica, projetos 

de Decreto Legislativo e projetos de Resolução. Nessa 

pasta também são incluídas as Indicações e 

Requerimentos.

>> No menu à esquerda podemos selecionar,  como 

exemplo, “Matérias Legislativas”  e escolher o tipo 

de matéria a ser pesquisada.

Exemplo  -  Na opção tipo de matéria, selecione 

“Projetos de Lei Ordinários” em pesquisar na 

figura 02:

Para saber todos os detalhes sobre a tramitação da 
matéria, clique diretamente sobre o projeto, no texto 
em azul indicado pela seta na figura 03:

Abrirá tela com todas as informações referentes ao 
projeto solicitado.

Para ler ou imprimir os projetos ou os documentos 
acessórios, basta clicar 
em “Texto Integral”  =>

 

Logo aparecerá, uma lista de todos os Projetos de Lei 

Ordinários, com vários opções, inclusive visualizar o 

“Texto Integral” no canto direito da tela.

Legislativo aberto à Comunidade
O Processo Legislativo (PL) é o principal conjunto de 
atividades de uma Casa Legislativa.

Para facilitar a rotina da Casa, o Programa Interlegis 
desenvolveu e mantém o Sistema de Apoio ao Processo 
Legislativo (SAPL), uma ferramenta que informatiza o 
Processo Legislativo, sem custos financeiros para a 
Câmara.

Entre suas principais funções estão:

· elaboração de proposições;

· protocolo e tramitação das matérias legislativas;

· organização das sessões plenárias;

· manutenção da base de leis e consultas às 
informações sobre mesa diretora, comissões, 
parlamentares, ordem do dia, votações, etc.

O programa de processo legislativo SAPL é 

desenvolvido pelo Programa Interlegis, do Senado 

Federal, e sendo um software livre, não possui custo 

financeiro para a Câmara Municipal de Visconde do 

Rio Branco. Da mesma maneira o Site da Câmara 

também é cedido gratuitamente pelo Interligis, sendo 

assim, sem ônus para nossa população.

Economicidade

O SAPL pode ser acessado pelo endereço

ou clicando em um dos links indicados na figura 01:

http://sapl.viscondedoriobranco.mg.leg.br/

Como acessar o SAPL

http://viscondedoriobranco.mg.leg.br/

Para acessar o Site da Câmara, digitar:

Cumprindo a 
Lei da Transparência

No SAPL estão disponíveis todas as informações 
técnicas da atividade legislativa da Câmara Municipal 
de Visconde do Rio Branco, livres na Internet.
Vejam que são informações de todas as áreas da 
Câmara de Vereadores a inteira disposição.

As mesmas informações que estão na 

pasta física do Projeto junto à Câmara 

estão no SAPL.  

A média de tempo para lançamento das 

informações no SAPL são definidas pela 

Secretaria Legislativa da Câmara.

O SAPL simplifica a atividade do parlamentar e dos 
servidores, além de colaborar com a transparência da 
casa, pois permite que os cidadãos conheçam a 
produção legislativa dos parlamentares, acompanhem 
o processo legislativo e façam pesquisas à legislação 
municipal ou estadual.

02

01

04

03

05
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Neste início de mandato, entrei 
c o m  d i v e r s a s  i n d i c a ç õ e s  e 
r e q u e r i m e n t o s  e m  p r o l  d a s 
comunidades. Entre minhas indicações 
solicitei a limpeza de diversas ruas que 
apresentavam situações inadequadas 
p a r a  o  u s o ,  e x c e s s o  d e  m a t o 
apresentavam perigo para os usuários. 
Entre elas a rua Sebastião 
Correia Da Silva e Rua José 
Saraiva, no Bairro Colônia. 
Também a parte de baixo do 
Bairro Planalto, assim como 
o Bairro Gileno Siqueira.

Ainda em janeiro por 
a c l a m a ç õ e s  d a s 
comunidades dos Bairros 
Colônia, Planalto, Novo 
Planalto, Santa Juliana e 
Gileno Siqueira, fiz o pedido através da 
indicação n° 20/2017, para aquisição de 
um terreno no Bairro Colônia para a 
construção de um PSF, pois a unidade 
n o  B a i r r o  E s p o r t i v o  n ã o  e s t á 
conseguindo atender a toda demanda. 
Com este novo PSF a população teria 
um atendimento melhor.

Outra solicitação ainda em janeiro, 
f o i  a  i n d i c a ç ã o  d e  n ° 9 5  p a r a 
pavimentação asfáltica antiga Rua da 
Mangueira, Rua Dom Saraiva no 
Distrito Industrial na Colônia. Esta rua 
se encontra em péssimas condições de 
tráfego, dando uma condição insegura 
para os moradores daquela localidade.

Já em fevereiro, observei outra rua 
em péssimas condições em que lamas 

se misturavam com as pedras em 
tempos chuvosos, foi a Rua Coronel 
José Mesquita, na Colônia, através da 
indicação de n° 101, fiz a solicitação da 
pavimentação asfáltica daquela via.

A i nd i cação  de  n°  145  f i z 
solicitando a instalação de iluminação 
com lâmpadas a vapor de Sódio nos 

trevos que dão acesso ao 
Ba i r ro  Co lôn ia  e  Novo 
Horizonte. O local é bem 
escuro oferecendo risco aos 
q u e  t r a f e g a m  n a q u e l a 
localidade.

A indicação de n°205, 
foi solicitado a construção de 
um play ground e também 
uma academia ao ar livre no 
Ba i r ro  G i leno  S ique i ra 

(Co lôn ia ) .  A cons t rução  dessa 
academia e do play ground é de grande 
importância, pois iria proporcionar 
me lho r  qua l i dade  de  v ida  aos 
moradores da referida comunidade.

Essas indicações, projetos de lei, 
requerimentos foram me solicitadas por 
populares, líderes e comissões de 
bairros, constados suas necessidades 
por mim, pessoalmente, além desses 
há muitos outros, principalmente na 
área e saúde que infelizmente, está 
muito aquém do merecimento de nossa 
população.

Acredito na força do povo e 
continuarei lutando por aqueles menos 
f a v o r e c i d o s  q u e  s ã o  o s  m a i s 
prejudicados e menos ouvidos.

Espaço destinado a divulgação de informações sobre o mandato e ponto de vista dos vereadores, 

sendo de responsabilidade dos mesmos a veracidade e idoneidade das informações publicadas.

Palavra 
do

Vereador
Vereador Marinho do Hospital fala

sobre algumas indicações

No dia 20 de novembro foi instituído 

oficialmente pela lei nº 12.519 de novembro de 

2011 - o Dia Nacional de Zumbi e da 

Consciência Negra. A criação desta data foi 

importante, pois serve como um momento de 

consc ien t ização e  re f lexão sobre  a 

importância da cultura e do povo africano na 

formação da cultura nacional. Os negros 

africanos colaboraram muito, durante nossa 

história, nos aspectos políticos, sociais, 

gastronômicos e religiosos de nosso país. É 

um dia que devemos comemorar nas escolas, 

nos espaços culturais e em outros locais, 

valorizando a cultura afro-brasileira.

Segundo a Fundação Cultural de 

Palmares, a data é uma forma encontrada 

pela população negra para homenagear o 

líder da época dos quilombos, fortalecendo 

assim mitos e referências históricas da cultura 

e trajetória negra no Brasil e também 

reforçando as lideranças atuais. "É o dia de 

lembrar o triste assassinato de Zumbi, que é 

considerado herói nacional por lei, e dia de 

c o m b a t e  a o 

racismo". Vale 

dizer também 

q u e  s e m p r e 

o c o r r e u  u m a 

valorização dos 

p e r s o n a g e n s 

históricos de cor 

branca. Como 

se a história do 

Brasil tivesse sido construída somente pelos 

europeus e seus descendentes. Imperadores, 

navegadores, bandeirantes, líderes militares 

entre outros foram sempre considerados heróis 

nacionais. Agora temos a valorização de um líder 

negro em nossa história e, esperamos que em 

breve outros personagens históricos de origem 

africana sejam valorizados por nosso povo e por 

nossa história. Passos importantes estão sendo 

tomados neste sentido, pois nas escolas 

brasileiras já é obrigatória a inclusão de disciplinas 

e conteúdos que visam estudar a história da África 

e a cultura afro-brasileira.

Vereador Reginaldo Bastos fala sobre
o dia da Consciência Negra

Pintura de Zumbi dos Palmares por Antônio Parreiras

Rua José Belmiro, aintiga Rua do 
Campo.

Rua Gloria Zonta de Lima, antiga Rua 
da Mangueira.

Solicitação de uma Academia ao Ar 
Livre para beneficiar a comunidade do 
bairro Gileno Siqueira. Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa de Posto de Saúde no 
bairro Colônia a pedido da comunidade.  

Benefícios para todos!

Pedido de troca de iluminação para o 
acesso aos bairros Colônia e Novo 

Horizonte.

UBS . Foto ilustrativa.
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Matérias, Indicações e Resoluções
VEREADOR ANÍSIO ALVES 
ANANIAS  (PSD)

Nº 440/2017 --- “Solicita ao 
Executivo a perfuração de um 
poço de captação de água no 
Córrego dos Pinheiros, 
comunidade de Piedade de 
Cima “.

Nº 445/2017 --- “Solicita ao 
Executivo a instalação de 

u m a  p l a c a  C A R G A / 
DESCARGA na rua Major Felicíssimo, em frente ao 
nº 471”.

Nº 446/2017 --- “Solicita ao Executivo a colocação 
de uma placa de ponto de ônibus na rua  Rosa 
Pacheco, em frente ao nº 25”.

Nº 1636/2017 --- “Dispõe sobre a denominação de 
rua no Loteamento Residencial Carolina Teixeira 
Antonucci no município de Visconde do Rio 
Branco – MG”.

RUA B – “Rua José Adilson Marcolino” (Dilsinho)

Nº 1638/2017 --- “Dispõe sobre a denominação de 
rua do loteamento Residencial Carolina Teixeira 
Antonucci do município de Visconde do Rio 
Branco – MG”.

RUA A – “Rua Pedro Henrique da Silva”

Nº 1639/2017 --- “Dispõe sobre a denominação de 
Estrada Rural Carlos de Oliveira Fernandes” 
(Trecho que se inicia na Estrada José Higino Filho, 
passando pelo Sítio Esperança até a divisa dos 
municípios de Visconde do Rio Branco e São 
Geraldo).

V E R E A D O R  C A R L O S 
ANTONIO DA CRUZ (PSL)

Nº 427/2017--- “Solicita  ao 
Executivo a dedetização 
geral dos bueiros da zona 
urbana do município”.
Nº 428/2017 --- “Solicita ao 
Executivo que analise a 
possibilidade de convênio 
com Laboratório de Análises 
Clínicas para a realização de 

exames HBS AG, HBS, IQ6 e IQM,HCV”.
Nº 429/2017 --- “Solicita ao Executivo a colocação 
de tampas em todos os bueiros da A, Vereador 
Adão de Souza Amorim”.
Nº 443/2017 --- “Solicita ao Executivo a canalização 
do esgoto que corre a céu aberto na rua Capitão 
Geraldo Walter Cunha – Barreiro

VEREADOR HUGO ELIAS 
DE LIMA DINIZ (SD)

Nº 028/2017 --- Requer à Mesa 
Diretora, cópia de avaliação 
d e  d e s e m p e n h o  d o s 
funcionários desta Casa, a 
partir do ano de 2014 até a 
avaliação atual”.

Nº 029/2017 --- “Requer a 
formação de uma Comissão 

Especial de Inquérito (CEI) para apurar possíveis 
irregularidades no serviços prestados pela 
COPASA-MG.”

Nº 030/2017 --- “Requer ao Executivo cópia do 
contrato vigente entre a Prefeitura Municipal de 
Visconde do Rio Branco e a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG) e 
informações sobre os investimentos no meio 
ambiente, feitos pela concessionária em conjunto 
com o Executivo até o presente momento, dentro 
do contrato em vigência”.

Nº 430/2017 --- “Solicita ao Executivo a instalação 
de um quebra-molas na Travessa José Lopes 
Ferreira, bairro Nossa Senhora Aparecida”.

Nº 431/2017 ---  “Solicita ao Executivo a instalação 
de um quebra-molas na rua Adriano Teles, bairro 
Nossa Senhora Aparecida”.

Nº 432/2017 ---  “Solicita ao Executivo a instalação 
de um quebra-molas na rua dos Inconfidentes, 
bairro Nossa Senhora Aparecida”.

VEREADOR JOSÉ SILVIO 
GOMES (PMDB)

Nº 433/2017 --- “Solicita ao 
Executivo a instalação de 
r a m p a s  e  p l a c a s  d e 
sinalização para cadeirantes 
na rua Major Felicíssimo, 
dando acesso à Secretaria 
Municipal de Saúde”.

Nº 434/2017 --- “Solicita ao 
Executivo a colocação com a máxima urgência de 
duas tampas nos bueiros localizados na rua 
Alfredo Gomes de Freitas (rua do campo) em Santa 
Maria”.

Nº 440/2017 --- “Solicita ao Executivo a perfuração 
de um poço de captação de água no Córrego dos 
Pinheiros, comunidade de Piedade de Cima “.

Nº 441/2017 --- “Solicita ao Executivo a instalação 
de boca de lobo em frente a casa do Sr. Dode, rua 
Neném Estevão,  em Santa Maria”.

V E R E A D O R  G E R S O N 
GOMES DE FREITAS (PTC)

Nº 029/2017 --- “Requer a 
formação de uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
p a r a  a p u r a r  p o s s í v e i s 
irregularidades no serviços 
prestados pela COPASA-
MG.”

Nº 031/2017 - - -  “Requer 
autorização da Mesa Diretora para criação do 
PROJETO CÂMARA MIRIM na Câmara Municipal, 
coordenado pela Escola do Legislativo”.

Nº 1642/2017 --- “Dispõe sobre a denominação da 
estrada localizada na comunidade rural de Santa 
Maria, município de Visconde do Rio Branco- MG 
(Estrada José Silvio Cardoso)”.

  Nº 1643/2017 --- “Dispõe sobre a denominação da 
estrada localizada na comunidade rural de Santa 

V E R E A D O R A  M A R I A 
AMÁBILE CADEDO ( PT )

Nº 444/2017 --- “Solicita ao 
Executivo a poda das árvores 
da pracinha do Matadouro e 
n o  e n t o r n o  d o  b a i r r o 
Barreiro”.

Nº 576/2017 --- “Estabelece o 
u s o  d e  u n i f o r m e s  n a s 

dependências da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco – MG e dá 
outras providências “.

Nº 1651/2017 --- “Dispõe sobre a denominação de 
Estrada Rural José de Souza Mariano o percurso 
que liga o Trevo do Barreiro à estrada Rio-Bahia, 
passando pela Fazenda Santana, Ponte do 
Juquinha Alves e Ponte Antonio Simplício de 
Souza”.

VEREADOR MARINHO 
J O S É  D E  A L M E I D A 
NETO(PSB)

Nº 029/2017 --- “Requer a 
formação de uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
para  apurar  poss íve is 
irregularidades no serviços 
prestados pela COPASA-
MG.”

Nº 447/2017 --- “Solicita ao Executivo a instalação 
de redutores de velocidade na rua Edmar Silva 
Braga “.

Nº 435/2017 -- -  “Solicita ao Executivo a 
pavimentação asfáltica da rua Brasil Novo no 
bairro Coronel Joaquim Lopes”.

Nº 436/2017 -- -  “Solicita ao Executivo a 
revitalização das pinturas em todos os quebra-
molas da rua Coronel José Mesquita – Centro”.

Nº 437/2017 --- “Solicita ao Executivo a troca da 
t a m p a  d a  b o l a  d e  l o b o  l o c a l i z a d a  n o 
entroncamento da rua João Cândido Dutra com a 
av. Artur da Silva Bernardes, bairro Coronel 
Joaquim Lopes, ao lado do Mercado Alvorada”.

Nº 1633/2017 --- “Dispõe sobre a instituição do DIA 
DA CAPOEIRA no âmbito do município de 
Visconde do Rio Branco – MG, a ser comemorado 
no dia 25 de setembro”.

VEREADOR REGINALDO 
VICTOR BASTORS (PT)

N º  4 3 9  - - -  “ S o l i c i t a  a o 
Executivo uma máquina para 
passar na estrada da zona 
rural da Fazendinha”.

Nº 442/2017 --- “Solicita ao Executivo instalação de 
sinalização horizontal entre a faixa de pedestre e o 
local de carros para parada de motos nos 
cruzamentos das vias públicas, no período de 
espera de abertura dos semáforos”.

Nº 448/2017 --- “Solicita ao Executivo poda das 
árvores na rua José Silvério no bairro Gileno 
Siqueira”.

Maria, município de Visconde do Rio Branco- MG 
(Estrada João Braz Neto)

Nº 1644/2017 --- “Dispõe sobre a denominação da 
estrada localizada na comunidade rural de Santa 
Maria, município de Visconde do Rio Branco- MG  
(Estrada Orcelino Antonio da Silva)

Nº 1645/2017 --- “Dispõe sobre a denominação da 
estrada localizada na comunidade rural de Santa 
Maria, município de Visconde do Rio Branco- MG 
(Estrada Messias Braz)”

Nº 1646/2017 --- “Dispõe sobre a denominação da 
estrada localizada na comunidade rural de Santa 
Maria, município de Visconde do Rio Branco- MG  
(Estrada Orlando Antonio da silva Filho – Tim do 
Orlando Elias)                                      

A Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco

QUER O CIDADÃO BEM INFORMADO!

Participe das Reuniões
Nas três primeiras segundas-feiras de cada mês, às 19h.VISCONDE DO RIO BRANCO

1787 1882


