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A convite da presidente da Casa Legislativa de Visconde do Rio Branco, 
Maria Amábile Cadedo, a Promotora do Ministério Público de Visconde do Rio 
Branco, Dra. Carolina Queiroz de Carvalho veio à Câmara fazer um 
esclarecimento sobre o pedido do Ministério Público referente ao 
Procedimento Preparatório nº MPMG-0720.17.000263-1, a qual recomenda 
abster-se de aprovar projetos de lei para a ampliação da área urbana ou 
expansão urbana do Município que não atendam aos requisitos do artigo 42-
B da Lei Federal 10.257/2001. Dra. Carolina esclareceu que este 
recomendação faz referência a Lei Municipal 1131/2013 que diz respeito as 
alterações do perímetro urbano sem atender aos requisitos do art. 42B do 
Estatuto das Cidades. Segundo Dra. Carolina, o momento é muito propício 
para que haja um estudo mais minucioso na ampliação urbanística, pois o 
Executivo já contratou técnicos da UFV para fazer o estudo do município para 
atualização do Plano Diretor, ocasião em que deverá ser avaliado o Plano de 
Expansão Urbana e adequar às leis específicas.

Mensagens de Natal

Os vereadores Hugo Elias e Alex, o Diretor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Paulo 
Sérgio Felisberto, os vereadores Marinho, Carlos Antônio Asa Branca, Anísio, José Sílvio 

e Mabinha, Dra. Carolina e os vereadores Regis e Gerson (Xereba).

Comissões
permanentes

As comissões possuem funções estabelecidas na Constituição 
Federal e no Regimento Interno da Casa Legislativa. Semanalmente, os 
vereadores reunem-se em comissão para analisar, discutir e debater os 
projetos propostos pelos vereadores.
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Presença de monitor no
 transporte escolar
se torna obrigatória

Visando a segurança dos estudantes 
durante o transporte em veículos escolares, o 
vereador José Sílvio Gomes entrou com uma 
preposição na Casa Legislativa que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da presença de monitor no 
transporte escolar público e particular do 
município de Visconde do Rio Branco.

Na discussão do projeto, o vereador José 
Sílvio, que é um profissional da área de transporte 
coletivo, salientou que conhece muito bem as 
peculiaridades do transporte de pessoas, 
principalmente de crianças e adolescentes, que 
muitas vezes se tornam indisciplinados na 
p resença  de  ou t ros  da  mesma idade . 
"Infelizmente, a alguns anos teve uma tragédia 
ocorrida com uma criança em que colocou a 
cabeça para fora da janela, sendo atingida por um 
poste e vindo a óbito. O motorista não consegue 
dar atenção para o trânsito e observar os 
estudantes, é preciso uma pessoa para auxiliá-lo 
nessa tarefa, ainda mais com crianças que são 
imprevisíveis", argumentou José Sílvio. 

Na justificativa apresentada no corpo do 
projeto, o vereador fez a seguinte argumentação: 
"Trata-se de projeto que tem como objetivo 
preservar a segurança das crianças nos veículos 
escolares, uma vez que o motorista sozinho no 
veículo f ica impossib i l i tado de exercer 
satisfatoriamente ambas as funções.

Podemos ressaltar que em fevereiro de 
2015, na nossa cidade, uma criança de 11 anos 
morreu após sair da aula e adentrar no ônibus 
escolar sentido sua casa. Tudo indica que o 
acidente tenha acontecido quando o menino 
colocou a cabeça para fora da janela, vindo a 
chocar-se em um posto.

A alguns meses atrás, também em nossa 
cidade um ônibus urbano e uma van escolar 

bateram de frente em uma via de acesso ao 
povoado de Ruado das Pedras e que, de acordo 
com a Polícia Militar (PMMG), algumas crianças 
sofreram ferimentos leves e foram encaminhados 
a um hospital da cidade, onde foram medicados e 
liberados. Dessa forma, a presença de um monitor 
em cada veículo de transporte escolar será 
importante para organizar o ambiente durante o 
trajeto, trazendo mais tranquilidade ao condutor 
para prestar atenção no trânsito.

As vantagens decorrentes da presença de 
um monitor no transporte escolar são diversas, já 
que por razões óbvias, crianças não podem cuidar 
de sua própria segurança, por não terem 
consciência dos perigos, e não saberem julgar os 
riscos do trânsito."

O projeto foi votado em unanimidade e 
seguiu para sansão do Executivo, se tornando lei 
municipal.

Monitor conduzindo estudantes
imagem ilustrativa da internet

Lista de espera para vagas 
nas Escolas municipais
 é votado na Câmara

Neste mês de novembro, entre os Projetos 
de Lei Ordinária votados nas reuniões ordinárias, 
o vereador Carlos Antônio da Cruz (Asa Branca-
PSL) apresentou o projeto nº 1626, que dispõe 
sobre a divulgação da lista de espera para vagas 
nas Escolas Municipais de Educação no 
município de Visconde do Rio Branco.

O objetivo é claro "divulgar Lista de Espera 
para vagas nas escolas". Na discussão sobre o 
projeto, Asa Branca comentou de forma genérica 
sobre pais que reclamaram de pleitearem vaga 
em uma determinada escola e não conseguir, 
sendo que dias depois, outro pai conseguiu a 
pretendida vaga. Segundo ele, com a divulgação 
desta lista, ficará mais fácil para os pais e escolas 
organizarem as vagas e a disposição das 
mesmas.

Na defesa do projeto, o vereador Carlos 
Antônio Asa Branca fez a seguinte argumentação: 
"Transparência pública é dever dos governantes e 
direito dos cidadãos. Na esfera educacional, em 

que ocorre a preparação para o futuro da cidade é 
fundamental que a população tenha acesso às 
i n f o r m a ç õ e s  b á s i c a s  r e l a c i o n a d a s  à s 
oportunidades e desempenho dos alunos.

Este tipo de publicidade é de grande 
utilidade, uma vez que norteia o requerente, 
faci l i tando o acompanhamento da vaga 
pretendida organizando a forma de distribuição 
das mesmas. Se informados, os pais participarão 
e contribuirão de uma forma mais efetiva na vida 
escolar de seus filhos.

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

O projeto foi votado em unanimidade pelos 
vereadores da Casa Legislativa de Visconde do 
Rio Branco e seguiu para ser sancionado pelo 
executivo, se tornando uma lei municipal.
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Licitações e Extratos

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 12/2017, 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2017 

A Presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio 

Branco, no uso de suas atribuições, torna pública a 

seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas 

alterações estão a seguir elencadas:

No item 13 do edital, Dos prazos, subitem 13.2, ONDE 

SE LÊ:

O Contrato a ser celebrado terá validade ate 31 de 

dezembro de 2017.

LEIA-SE: O Contrato a ser celebrado terá validade ate 

31 de dezembro de 2018.

No item 6 do edital anexo I, Dos prazos, subitem 6.2, 

ONDE SE LÊ:

O Contrato a ser celebrado terá validade ate 31 de 

dezembro de 2017.

LEIA-SE: O Contrato a ser celebrado terá validade ate 

31 de dezembro de 2018.

No item 9 do edital anexo VII, Do prazo, subitem 9.1, 

ONDE SE LÊ:

O Contrato a ser celebrado terá validade ate XX de XX 

de 2017, sem prejuízo dos acréscimos de até 25% 

(vinte e cinco por cento) ou supressões previstos nos 

§§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

LEIA-SE: O Contrato a ser celebrado terá validade até 

31 de dezembro de 2018, sem prejuízo dos 

acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 

supressões previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei 

8.666/93.

Visconde do Rio Branco, 14 de Novembro 2017.

Extrato de Contrato nº 15/2017

 – Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos e 

materiais para implantação de sistema de segurança 

eletrônica para a sede da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco.Contratado: Romoaldo Assis 

de Almeida e CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 

07.171.114/0001-43. Valor total do contrato R$ 

12.750,00 (doze mil setecentos e cinqüenta reais) – 

Data de assinatura: 01/12/2017 - Vigência: Até a data 

de 31/12/2017.

Visconde do Rio Branco 01 de dezembro de 2017.

Processo Licitatório Nº 032/2017, Dispensa Nº 

019/2017 – Ratifico o ato que dispensou a licitação, 

com fundamento na Lei nº 8666/93, art. 2 4, inciso II, a 

favor da contratada: 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, no valor 

total de R$ 1.204,71 (mil e duzentos e quatro reais e 

setenta e um centavos).

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de 

serviço de seguro de automóvel para o veiculo oficial 

da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco.

Visconde do Rio Branco, 11 de dezembro de 2017.

Processo Licitatório Nº 033/2017, Dispensa Nº 

020/2017 – Ratifico o ato que dispensou a licitação, 

com fundamento na Lei nº 8666/93, art. 2 4, inciso II, a 

favor da contratada: 

Romoaldo Assis de Almeida & CIA Ltda – ME, no valor 

total de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais).

Objeto: Prestação de serviços de manutenção em 

impressoras Epson L220 plaqueta 1949 e aquisição de 

uma Unidade completa do cilindro original para a 

Copiadora MP 301 plaqueta 917, a fim de manter as 

atividades administrativas da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco.

Visconde do Rio Branco, 11 de dezembro de 2017

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

Pregão Presencial Nº 13/2017
Data e hora do pregão: 05 de janeiro de 2018 às 13h00 

horas.

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”, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para a realização dos serviços 

de organização, elaboração e realização de concurso 

público para provimento de cargos de Auxiliar de 

serviços gerais, Assistente de arquivo e patrimônio, 

Analista de comunicação, Advogado e Analista de 

controle interno da Câmara Municipal de Visconde do 

Rio Branco. A sessão de abertura será realizada no dia 

05 de janeiro de 2018 as 13h00 horas. 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 (32) 3551-

8000, ou pelo email licitacao@camaravrb.mg.gov.br .

Visconde do Rio Branco, 04 de dezembro de 2017.

Ana Paula Aparecida Honorato

Presidente da CPL

Pregão Presencial Nº 14/2017
Data e hora do pregão: 04 de janeiro de 2018 às 13h00 

horas.

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 por item”, cujo objeto é o 

fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e 

materiais de limpeza, destinada a manutenção das 

atividades da Câmara Municipal de Visconde do Rio 

Branco. A sessão de abertura será realizada no dia 04 

de janeiro de 2018 as 13h00 horas. 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 (32) 3551-

8000, ou pelo email licitacao@camaravrb.mg.gov.br .

Visconde do Rio Branco, 12 de dezembro de 2017.

Ana Paula Aparecida Honorato

Presidente da CPL

Pregão Presencial Nº 15/2017
Data e hora do pregão: 08 de janeiro de 2018 às 13h00 

horas.

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 por lote”, cujo objeto é a contratação 

de serviços gráficos para confecção do jornal “O 

Leg is la t i vo  R io-Branquense,  des t inados  à 

manutenção das atividades da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco. A sessão de abertura será 

realizada no dia 08 de janeiro de 2018 as 13h00 horas. 

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 0 0 ,  o u  p e l o  e m a i l 

licitacao@camaravrb.mg.gov.br .

Visconde do Rio Branco, 12 de dezembro de 2017.

Ana Paula Aparecida Honorato

Presidente da CPL

Extrato de Contrato e Ratificação

Na manhã de terça-feira, 12 de 
dezembro, a presidente da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco 
vereadora Maria Amábile Cadedo, o vice-
presidente e Diretor da Escola do 
Legislativo vereador Reginaldo Victor 
Bastos junto com o coordenador do 
Parlamento Jovem em Visconde do Rio 
Branco e da Escola do Legislativo 
Claudiney Malta, foram recebidos pelo 
Superintendente Regional de Educação 
Samuel Gazolla Lima. A comitiva de 
Visconde de Rio Branco se uniu ao 
coordenador do Parlamento Jovem em 
Paula Candido Willians Paulo Teixeira de 
Souza, para apresentar uma proposta de 
parceria ao Superintendendo Samuel Gazolla a 
fim de estreitar o relacionamento das câmaras 
municipais com as escolas de Ensino Médio - foco 
do projeto Parlamento Jovem Minas.

O Parlamento Jovem Minas é uma iniciativa 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), por meio da Escola do Legislativo (ELE), 
e a PUC Minas, por meio do Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) e da Pró-reitoria de Extensão 

(Proex). 

Em 2018, o Parlamento Jovem de 
Minas completa 15 anos. Implantado em 
2004, o PJ Minas é um projeto de 
fo rmação po l í t i ca  dest inado aos 
estudantes do ensino médio dos 
municípios mineiros que cria para os 
jovens uma oportunidade de conhecer 
melhor a política e os instrumentos de 
part icipação no Poder Legislat ivo 
Municipal e Estadual. O projeto é 
realizado em parceria com diversas 
câmara municipais mineiras.

A cada ano, um tema de relevância 
social e do interesse dos jovens é 
t rabalhado por meio de diversas 

atividades de estudo, debates e deliberação que 
permitem a vivência. Para 2018, o tema escolhido 
foi "Violência contra a mulher".

Parceria pela educação

Mabinha, Rogério Gazolla, Regis Bastos, Willians e Claudiney
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Que haja amor, paz e perdão nas casas de todos e muito mais que Que haja amor, paz e perdão nas casas de todos e muito mais que 

presentes, que se troquem gestos de carinho e bondade entre presentes, que se troquem gestos de carinho e bondade entre 
todos. todos. 

Que o nascimento de Jesus sirva de inspiração para que por todo Que o nascimento de Jesus sirva de inspiração para que por todo 
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nascimento de Jesus rodeados pelos que mais amam, em paz e nascimento de Jesus rodeados pelos que mais amam, em paz e 

com muita alegria. com muita alegria. 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 

Desejo que neste Natal a verdadeira celebração seja dentro de 
todos os corações e que lá se renovem os melhores sentimentos. 
Que haja amor, paz e perdão nas casas de todos e muito mais que 

presentes, que se troquem gestos de carinho e bondade entre 
todos. 

Que o nascimento de Jesus sirva de inspiração para que por todo 
lado se espalhe o amor e a generosidade. 

Desejo que neste Natal todos sejam felizes e festejem o 
nascimento de Jesus rodeados pelos que mais amam, em paz e 

com muita alegria. 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 

Gerson Gomes de FreitasGerson Gomes de FreitasGerson Gomes de Freitas
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Que o Espírito de Natal traga aos nossos Que o Espírito de Natal traga aos nossos 
corações a fé inabalável dos que acreditam corações a fé inabalável dos que acreditam 

em um novo tempo de paz, amor e harmonia.em um novo tempo de paz, amor e harmonia.

Que Jesus Cristo seja sempre a estrela que Que Jesus Cristo seja sempre a estrela que 
nos guia.nos guia.

Juntos somos mais fortes!Juntos somos mais fortes!

Que o Espírito de Natal traga aos nossos 
corações a fé inabalável dos que acreditam 

em um novo tempo de paz, amor e harmonia.

Que Jesus Cristo seja sempre a estrela que 
nos guia.

Juntos somos mais fortes!
Hugo Elias de Lima DinizHugo Elias de Lima DinizHugo Elias de Lima Diniz

É Natal, tempo de reflexão.É Natal, tempo de reflexão.

Que possamos agradecer a Deus por todas as vitórias Que possamos agradecer a Deus por todas as vitórias 
alcançadas durante esse ano e que o menino Jesus alcançadas durante esse ano e que o menino Jesus 

derrame paz e bênçãos sobre nós, iluminando nossos derrame paz e bênçãos sobre nós, iluminando nossos 
caminhos. caminhos. 

Tempo de dizer adeus ao Ano Velho com alegria, e receber Tempo de dizer adeus ao Ano Velho com alegria, e receber 
o Novo com esperança.o Novo com esperança.

Desejo a todos um Feliz Natal e que 2018 seja um ano de Desejo a todos um Feliz Natal e que 2018 seja um ano de 
sucesso e prosperidade para cada um de nós.sucesso e prosperidade para cada um de nós.

Boas Festas, queridos Amigos!Boas Festas, queridos Amigos!

É Natal, tempo de reflexão.

Que possamos agradecer a Deus por todas as vitórias 
alcançadas durante esse ano e que o menino Jesus 

derrame paz e bênçãos sobre nós, iluminando nossos 
caminhos. 

Tempo de dizer adeus ao Ano Velho com alegria, e receber 
o Novo com esperança.

Desejo a todos um Feliz Natal e que 2018 seja um ano de 
sucesso e prosperidade para cada um de nós.

Boas Festas, queridos Amigos!

José Sílvio GomesJosé Sílvio GomesJosé Sílvio Gomes

São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia a São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia a 
dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria 

e compreensão a todos que nos cercam.e compreensão a todos que nos cercam.

Que o espírito natalino encha os nossos corações.Que o espírito natalino encha os nossos corações.

Boas Festas e Feliz Ano Novo!Boas Festas e Feliz Ano Novo!

Carlos Antônio Asa BrancaCarlos Antônio Asa Branca

São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia a 
dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria 

e compreensão a todos que nos cercam.

Que o espírito natalino encha os nossos corações.

Boas Festas e Feliz Ano Novo!

Carlos Antônio Asa Branca
Carlos Antônio da CruzCarlos Antônio da CruzCarlos Antônio da Cruz

Que o Menino Jesus ilumine o Natal com a esperança Que o Menino Jesus ilumine o Natal com a esperança 
de dias melhores e momentos especiais em sua vida.de dias melhores e momentos especiais em sua vida.

Que Ele ilumine sua família para que jamais Que Ele ilumine sua família para que jamais 
esqueçam que a compreensão é a base de tudo. esqueçam que a compreensão é a base de tudo. 

Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a 
celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre 

os homens de boa vontade.os homens de boa vontade.

Desejo a todos Rio-branquenses um Feliz Desejo a todos Rio-branquenses um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo.Natal e um Próspero Ano Novo.

Que o Menino Jesus ilumine o Natal com a esperança 
de dias melhores e momentos especiais em sua vida.

Que Ele ilumine sua família para que jamais 
esqueçam que a compreensão é a base de tudo. 

Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a 
celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre 

os homens de boa vontade.

Desejo a todos Rio-branquenses um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo.

Anísio Alves AnaniasAnísio Alves AnaniasAnísio Alves Ananias

Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso 
dia a dia e que a esperança seja um objetivo dia a dia e que a esperança seja um objetivo 

concretizado. concretizado. 

No próximo ano, que seus sonhos lhe sirvam de No próximo ano, que seus sonhos lhe sirvam de 
inspiração para realizar e sentir que a vida é um inspiração para realizar e sentir que a vida é um 

presente iluminado que Deus nos deu. presente iluminado que Deus nos deu. 

Que todos os dias do Ano Novo sejam iluminados para Que todos os dias do Ano Novo sejam iluminados para 
você e sua família.você e sua família.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso 
dia a dia e que a esperança seja um objetivo 

concretizado. 

No próximo ano, que seus sonhos lhe sirvam de 
inspiração para realizar e sentir que a vida é um 

presente iluminado que Deus nos deu. 

Que todos os dias do Ano Novo sejam iluminados para 
você e sua família.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Alex Vinicius CoelhoAlex Vinicius CoelhoAlex Vinicius Coelho

Que neste Natal nós possamos sentir a paz, o Que neste Natal nós possamos sentir a paz, o 
amor e o perdão.amor e o perdão.

Afinal, é muito bom sentir esse clima de paz e Afinal, é muito bom sentir esse clima de paz e 
harmonia que invade nossos corações.harmonia que invade nossos corações.

Que o Espírito Natalino esteja presente em cada Que o Espírito Natalino esteja presente em cada 
dia do Novo Ano.dia do Novo Ano.

Feliz Natal e Próspero 2018!Feliz Natal e Próspero 2018!

Que neste Natal nós possamos sentir a paz, o 
amor e o perdão.

Afinal, é muito bom sentir esse clima de paz e 
harmonia que invade nossos corações.

Que o Espírito Natalino esteja presente em cada 
dia do Novo Ano.

Feliz Natal e Próspero 2018!
Maria Amábile CadedoMaria Amábile CadedoMaria Amábile Cadedo

Que a luz de Cristo resplandeça e reaviva a vossa FÉ, a Que a luz de Cristo resplandeça e reaviva a vossa FÉ, a 
ESPERANÇA e o AMOR, na certeza que as bênçãos do ESPERANÇA e o AMOR, na certeza que as bênçãos do 

ETERNO esteja sobre vossos lares e que jamais ETERNO esteja sobre vossos lares e que jamais 
esqueçam, que o amor é a base mais firme de todas as esqueçam, que o amor é a base mais firme de todas as 

boas obras.boas obras.

Que esse NATAL seja pleno e traga um recomeço cheio Que esse NATAL seja pleno e traga um recomeço cheio 
de bênçãos e de Paz.de bênçãos e de Paz.

"E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe "E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe 
do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de 

verdade.” João 1,1.14bverdade.” João 1,1.14b

Que a luz de Cristo resplandeça e reaviva a vossa FÉ, a 
ESPERANÇA e o AMOR, na certeza que as bênçãos do 

ETERNO esteja sobre vossos lares e que jamais 
esqueçam, que o amor é a base mais firme de todas as 

boas obras.

Que esse NATAL seja pleno e traga um recomeço cheio 
de bênçãos e de Paz.

"E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe 
do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de 

verdade.” João 1,1.14b

Marinho José de Almeida NetoMarinho José de Almeida NetoMarinho José de Almeida Neto

" Ainda que se percam outras coisas ao longo dos " Ainda que se percam outras coisas ao longo dos 
anos, mantenhamos o Natal como algo brilhante.anos, mantenhamos o Natal como algo brilhante.

Regressemos à nossa fé infantil. Regressemos à nossa fé infantil. 

Que a Luz do Menino Deus seja presença constante em Que a Luz do Menino Deus seja presença constante em 
todos os dias do Novo Ano que em breve se inicia .'’todos os dias do Novo Ano que em breve se inicia .'’

Feliz Natal e um Novo Ano repleto de realizações.Feliz Natal e um Novo Ano repleto de realizações.

É o que desejo a todos.É o que desejo a todos.

" Ainda que se percam outras coisas ao longo dos 
anos, mantenhamos o Natal como algo brilhante.

Regressemos à nossa fé infantil. 

Que a Luz do Menino Deus seja presença constante em 
todos os dias do Novo Ano que em breve se inicia .'’

Feliz Natal e um Novo Ano repleto de realizações.

É o que desejo a todos.Reginaldo Victor BastosReginaldo Victor BastosReginaldo Victor Bastos
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     Portaria 170/2017

A Presidência 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 03 de Novembro (Sexta-Feira) de 2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 30 de Outubro de 2017.

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício

Portaria 171/2017

A Presidência 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  pela data de Sueli da Silva Jerônimo
seu aniversário segundo Resolução Vigente nesta 
casa.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 31 de Outubro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 173/2017

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

RESOLVE

Nomear João Batista de Freitas do 
Nascimento para exercer o cargo de Assessor 
Legislativo da Câmara Municipal de Visconde do Rio 
Branco, conforme disposições da Lei de Planos de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos N° 067/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Visconde do Rio Branco, 01 de novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente da Câmara Municipal

Portaria  173/2017

A Presidência 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 
03/11/2017 a 18/11/2017, segundo Resolução 
vigente nesta casa.

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

Visconde do Rio Branco, 01 de novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercicio

Portaria 174/2017

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

Resolve

Art. 1º Conceder folga de 1(um) dia para a 
servidora pela Natália Meichilb Viana Monteiro 
data de seu aniversário segundo Resolução 
Vigente nesta casa.

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

Visconde do Rio Branco, 07 de Novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 175/2017

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

Resolve

Art. 1º Conceder folga de 1(um) dia para a 
servidora pela data Claudinei Lúcio Malta da Silva 
de seu aniversário segundo Resolução Vigente 
nesta casa.

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

Visconde do Rio Branco, 13 de Novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 176/2017

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 o funcionário Claudinei Lúcio 
Malta da Silva, no período entre os dias 16/11/2017 
a 30/11/2017, segundo Resolução vigente nesta 
casa.

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

Visconde do Rio Branco, 14 de Novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 177/2017

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 Edson Miranda Mayer, pelo período de 21 
a 24/11 conforme atestado médico apresentado. 

Art.2º Esta portaria retroage seus efeitos ao 
dia 21 de novembro.

Visconde do Rio Branco, 27 de Novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 178/2017

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

Resolve

Art. 1º Revoga- se a portaria de número 
097/2017 do dia 08 de junho de 2017.

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

Visconde do Rio Branco, 28 de Novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 179/2017

A Presidente em exercício 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, parágrafo 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 a aquisição de estabilidade no 
serviço, com a seguinte composição.

Membros: Ana Paula Aparecida Honorato, Antonio 
Carlos Gomes, Kelly Aparecida Lucas Portugal, 
João Batista de Freitas do Nascimento e João Vitor 
Oliveira Iasbik.

Art.2º A avaliação especial de servidor, para 
os fins a 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 de dezembro de 2017.

Visconde do Rio Branco, 29 de Novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 180/2017

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

RESOLVE

Art. 1º Conceder folga de 1 (um) dia para o 
servidor Nikolas Camilo Ferreira Marques pela 
data de seu aniversário segundo Resolução Vigente 
nesta casa.

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

Visconde do Rio Branco, 30 de novembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 181/2017

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

Resolve

Portarias
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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, 04 de Dezembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 182/2017

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

Resolve

Art. 1º - Conceder folga de 1(um) dia para a 
servidora Aneelise Gonçalves Vieira pela data de 
seu aniversário segundo Resolução Vigente nesta 
casa.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data 

de sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 06 de Dezembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 183/2017

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

RESOLVE

Art. 1º Conceder folga de 2 (dois) dias úteis 
para a funcionária Lucia Helena de Souza Teixeira, 
em razão de ter ficado 1(um) dia a disposição da 
Justiça Eleitoral que valem o dobro dos dias de 
convocação.

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

Visconde do Rio Branco, 06 de Dezembro de 2018

Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 184/2017

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 
1 (um) dia conforme atestado odontológico 
apresentado. 

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

Visconde do Rio Branco, 06 de Dezembro de 2017

Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 
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I N D I C A Ç Õ E S   D O 

V E R E A D O R  A L E X 

VINICIUS COELHO (PT)

Nº 474/2017 --- “Solicita ao 

Executivo o patrolamento 

e o cascalhamento da 

estrada rural que liga a Rio-

B a h i a  à  P o n t e  d a 

Camelinha”.

Nº 478/2017 --- “Solicita ao Executivo a 

perfuração de um poço artesiano na 

comunidade rural do Gordura”.

Nº 485 --- “Solicita ao Executivo que faça um 

aporte necessário ao Matadouro Municipal de 

Visconde do Rio Branco para cumprir as 

normas de natureza sanitária”.

PROJETO DO VEREADOR ALEX VINICIUS 

COELHO (PT)

Nº 1661/2017 --- “Dispõe sobre denominação 

de Trevo (Trevo Januário Teixeira da Silva – 

localizado entre as Estradas Rurais José 

Oliveira Coelho e  Luiz Custódio Dias –Luiz do 

Braz-).

I N D I C A Ç Õ E S   D O 

VEREADOR ANÍSIO ALVES 

ANANIAS (PSD)

Nº 466/2017 --- “Solicita ao 

Executivo a abertura de rua 

ligando o bairro Nova 

Veneza à rua Aristeu dos 

Santos, bairro Piedade, 

paralela ao rio Piedade.”

Nº 476/2017 --- “Solicita a pavimentação 

asfáltica da rua José Lopes Coelho, bairro 

Rancho Verde”.

Nº 477/2017 --- “Solicita ao Executivo um 

estudo a respeito do trânsito no centro da 

cidade para melhorar a mobilidade urbana 

principalmente,  na Praça 28 de Setembro “.

Nº 483 --- “Solicita ao Executivo a reforma dos 

bancos do Parque Carlos Peixoto Filho – 

jardim da Praça 28 De Setembro”.

I N D I C A Ç Õ E S   D O 

V E R E A D O R  C A R L O S 

ANTONIO DA CRUZ (PSL)

Nº 462/2017 --- “Solicita ao 

Executivo disponibilizar 

duas ambulâncias para 

a t e n d i m e n t o  a o s 

p o r t a d o r e s  d e 

necessidades especiais ( 

cadeirantes ).

Nº 463/2017 --- “Solicita ao Executivo reforma 

da ponte situada na rua Dr. Diogo Braga 

(próximo à Cooperativa Montenegro )”.

Nº 464/2017 --- “Solicita ao Executivo a 

instalação de um ponto de ônibus na rua Maria 

Antonieta Carneiro (próximo ao Mercado do 

Tadeu)”.

Nº 465/2017 --- “Solicita ao Executivo 

elaboração de um projeto para viabilizar 

recursos para pavimentação asfáltica da rua 

Delorme Taveira da Silva, bairro Alexandre 

Ferraz”.

Nº 471/2017 --- “Solicita ao Executivo reforma e 

colocação de tampa nos bueiros da rua 

Delorme Taveira, bairro Felipinho”.

Nº 475/2017 --- “Solicita ao Executivo uma 

pequena obra de mudança da barra de 

proteção existente na divisa das ruas Maria 

Antonieta Carneiro e Elvira Graziole”.

Nº 484/2017 --- “Solicita ao Executivo 

estabelecer  pro ib ição de  t rá fego de 

caminhões de carga pesada e de transporte de 

passageiros (vans e micro-ônibus) ao longo da 

rua Roselina Cândido, bairro Coronel Joaquim 

Lopes, com a devida sinalização de tal 

medida”.

PROJETOS DE LEI DO VEREADOR CARLOS 

ANTONIO DA CRUZ (PSL)

Nº 1626/2017 --- “Dispõe sobre a divulgação da 

lista de espera para vagas nas Escolas 

Municipais de Educação e dá outras 

providências”.

Nº 1655/2017 --- “Institui o DIA MUNICIPAL DOS 

PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM”.

R E Q U E R I M E N T O  D E 

C O M I S S Ã O  D E 

VEREADORES (Gerson 

Gomes de Freitas PTC/ 

Hugo Elias de Lima Diniz 

(SD) / Marinho José de 

Almeida Neto (PSB)

Nº 038/2017 --- “Requer à 

Mesa Diretora que convide  

para comparecer à Casa o Secretário 

Municipal de Saúde, Thiago de Castro, 

juntamente com dois funcionários da referida 

Secretaria: Rafaela Ignacchitti e Vitor Gomes 

Pires para prestar esclarecimentos sobre o 

servidor Francisco de Assis Zonta”.

I N D I C A Ç Ã O   D O 

VEREADOR HUGO ELIAS 

DE LIMA DINIZ  (SD)

Nº 449/2017 --- “Solicita ao 

Executivo que, ouvida a 

população,  o município 

opte pela rescisão do 

contrato com a empresa 

Cia. de Saneamento de 

Minas Gerais – COPASA-MG”.

Nº 467/2017 --- “Solicita ao Executivo o 

cancelamento do Concurso Público Edital 

2017”.

REQUERIMENTOS DO VEREADOR HUGO 

ELIAS DE LIMA DINIZ (SD)

Nº 032/2017 --- “Requer à presidente da 

Câmara Municipal e ao Prefeito Iran Silva Couri 

a reativação do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, com participação de pessoas da 

sociedade que não tenham vínculo com o 

Legislativo nem com o executivo”.

Nº 033/2017 ---  “ Requer informações do 

Hospital São João Batista sobre o número de 

pacientes que deram entrada no Pronto 

Socorro com diagnóstico de virose diarréia, 

vômitos), durante o mês de agosto até a 

presente data”.

Nº 034/2017 --- “Requer que seja enviado ao 

Executivo solicitação de cópia do Plano de 

Saneamento Básico do município”.

Nº 035/2017 --- “Requer ao Secretário 

Municipal de Meio Ambiente informações 

sobre quais as medidas de prevenção foram 

adotadas no período de 4 anos e 10 meses da 

atual gestão em referência à proteção, 

preservação e reposição do meio ambiente e 

se há notificação contra a Copasa.Caso haja, 

que seja fornecida cópia da mesma.

Nº 036/2017 --- “Requer que seja solicitado à 

COPASA-MG cópia do documento de 

licenciamento que permite à empresa fazer o 

tratamento de água e esgoto em Visconde do 

Rio Branco”.

Nº 037/2017 --- “Requer à presidência da Casa, 

agendar com a COPASA-MG uma visita em 

todos  os reservatórios da cidade”.

Nº 038/2017 --- “Requer ao Executivo lista 

contendo os nomes de todos os fiscais de sala 

do Concurso Público, realizado na data de 29 

de outubro pela empresa JMS TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS”.

Nº 039/2017 --- “Requer à Secretária de Obras e 

Mobilidade Urbana a presença do Secretário 

e/ou responsável pelo trânsito da cidade nesta 

Casa Legislativa para prestar esclarecimentos 

a cerca do assunto”.

Nº 040/2017 --- “Requer ao Executivo lista com 

os nomes de todos os contemplados do 

“MINHA CASA, MINHA VIDA” dos bairros 

Rancho Verde e Mutirão”.

Nº 041/2017 --- “Requer a Secretaria, mais 

especificamente ao setor de protocolo, o 

requerimento pedido ou solicitação do 

Executivo por intermédio do prefeito Iran Silva 

Couri  para utilizar-se do plenário Vereador 

Jair Roberto da Silva na data de 13 de 

novembro de 2017, durante reunião ordinária 

do referido dia, na qual o mesmo deliberou 

uma reunião junto com todos os Vereadores, 

assessores e funcionários da Casa”.

Nº 042/2017 --- “Requer ao Executivo 

informações a cerca da prestação de contas da 

FEMAM (Federação Municipal de Associações 

de Moradores de Bairros e Povoados de 

Visconde do Rio Branco), desde o ano  em que 

a Prefeitura passou a ofertar esse repasse de 

subvenção social para a entidade por 

intermédio de convênio até a data em que 

esteve vigente”.

R E Q U E R I M E N TO  D E  C O M I S S Ã O  D E 

VEREADORES (Gerson Gomes de Freitas 

PTC/ Hugo Elias de Lima Diniz (SD) / Marinho 

José de Almeida Neto (PSB)

Nº 038/2017 --- “Requer à Mesa Diretora que 

convide  para comparecer à Casa o Secretário 

Municipal de Saúde, Thiago de Castro, 

juntamente com dois funcionários da referida 

Secretaria: Rafaela Ignacchitti e Vitor Gomes 

Pires para prestar esclarecimentos sobre o 

Matérias, Indicações e Resoluções
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servidor Francisco de Assis Zonta”.

I N D I C A Ç Õ E S   D O 

VEREADOR JOSÉ SILVIO 

GOMES (PMDB)

Nº 453/2017 --- “Solicita ao 

Executivo a pavimentação 

asfáltica do trecho que liga 

a BR-120 ao Matadouro 

Municipal na Barra dos 

Coutos “.

Nº 460/2017 --- “Solicita ao Executivo a 

construção de uma faixa elevada de pedestre 

na Av. Dr. Diogo Braga Filho, bairro Nova Rio 

Branco (próximo à loja de Materiais de 

Construção Santa Cruz)”.

Nº 472/2017 --- “Solicita ao Executivo a troca da 

tampa do bueiro localizado na rua Fausto 

Ferreira, próximo a casa  de nº 60, bairro Nova 

Piedade”. 

Nº 473/2017 --- “Solicita ao Executivo a 

instalação de uma faixa elevada de pedestre 

na Av. São João Batista, esquina com a av. Dr. 

Celso Machado (rua da Feira), próximo à 

Academia Phisicus”.

Nº 481/2017 --- “Solicita ao Executivo a 

sinalização com placas luminosas das duas 

pontes localizadas na estrada Luiz Custódio 

Dias, que liga a BR-120 a Rio-Bahia no 

Clemente do Meio”.

I N D I C A Ç Õ E S   D A 

V E R E A D O R A  M A R I A 

AMÁBILE CADEDO  (PT)

Nº 451/2017 --- “Solicita ao 

Executivo a limpeza de 

todos bueiros da cidade”.

Nº 452/2017 --- “Solicita ao 

Executivo a canalização da 

água que vai da Av. Zumbi dos Palmares à rua 

da Providência”.

Nº 454/2017 --- “Solicita ao Executivo a 

instalação de um quebra-molas na rua Antonio 

Pinto de Queiroz, próximo ao nº 170”.

Nº 455/2017 --- “Solicita ao Executivo a 

colocação  de uma placa PROIBIDO PARAR E 

ESTACIONAR em frente ao beco Joanico 

Cadedo, bairro Dulcília Carone”.

Nº 482 --- “Solicita ao Executivo a limpeza do 

rio Xopotó em toda a sua extensão, bem como 

o córrego da Rua Nova".

I N D I C A Ç Õ E S   D O 

VEREADOR MARINHO 

JOSÉ DE ALMEIDA NETO 

(PSB)

Nº 456/2017 --- “Solicita ao 

Execut ivo  reparo  ou 

manutenção da mina 

d'água situada à rua 

Delorme Taveira da Silva, 

bairro Alexandre Ferraz (Filipinho), em frente à 

casa da moradora Rosa Padre”.

Nº 457/2017 --- “Solicita ao Executivo o reparo, 

manutenção ou limpeza da mina d'água  

situada no bairro Pito aceso”.

Nº 458/2017 --- “Solicita ao Executivo o 

cascalhamento da estrada do Campestre até 

na Aldeia (antiga estrada de Guiricema até na 

Aldeia, também conhecida como estrada da 

fábrica de ração do Luiz Fábio, situada no 

Campestre, Zona Rural)”.

Nº 459/2017 --- “Solicita ao Executivo 

instalação de um quebra-molas na rua Agenor 

Nunes Siqueira, bairro Nova Rio Branco, em 

frente à casa de número 137”.

Nº 461/2017 --- “Solicita ao Executivo a troca da 

grade da boca de lobo situada na rua José 

Saraiva ( beco das Carminha ), bairro Colônia”. 

Nº 468/2017 --- “Solicita ao Executivo o reparo, 

manutenção da rede de esgoto da rua José 

Saraiva, Colônia, em frente ao Borracheiro”.

Nº 469/2017 --- “Solicita ao Executivo reparo e 

manutenção dos equipamentos da Academia 

ao ar livre na rua Castelo Branco, bairro Nossa 

Senhora Aparecida (em frente ao Mercadinho 

do Valdir).

Nº 479/2017 --- “Solicita ao Executivo limpeza 

na rua Santa Luzia ( em frente ao bar do Gelo ), 

bairro Antonio Soares.

Nº 480/2017 --- “Solicita ao Executivo que 

dinamize o serviço que é realizado através do 

carro fumacê em todos os bairros de Visconde 

do Rio Branco”.

PROJETOS DE LEI DO VEREADOR MARINHO 

JOSÉ DE ALMEIDA NETO (PSB)

Nº 1649/2017 --- “ Dispõe sobre a instituição do 

DIA DO HAPKIDO no âmbito do município de 

Visconde do Rio Branco, a ser comemorado no 

dia 25 de janeiro”.

Nº 1657/2017 --- “Dispõe sobre o DIA DO 

SAMBA no âmbito municipal de Visconde do 

Rio Branco – MG, a ser comemorado 

anualmente no dia 24 de outubro”.

R E Q U E R I M E N TO  D E  C O M I S S Ã O  D E 

VEREADORES (Gerson Gomes de Freitas 

PTC/ Hugo Elias de Lima Diniz (SD) / Marinho 

José de Almeida Neto (PSB)

Nº 038/2017 --- “Requer à Mesa Diretora que 

convide  para comparecer à Casa o Secretário 

Municipal de Saúde, Thiago de Castro, 

juntamente com dois funcionários da referida 

Secretaria: Rafaela Ignacchitti e Vitor Gomes 

Pires para prestar esclarecimentos sobre o 

servidor Francisco de Assis Zonta”.

I N D I C A Ç Ã O   D O 

VEREADOR REGINALDO 

VICTOR BASTOS (PT)

Nº 470/2017 --- “ Solicita ao 

Executivo a instalação de 

um contêiner para coleta de 

lixo na rua Capitão Geraldo 

Valter Cunha (Barreiro), em 

frente à Padaria Santa Cruz”.

PROJETO DE LEI DO VEREADOR REGINALDO 

VICTOR BASTOS (PT)

Nº 1650/2017 --- “Institui o DIA MUNICIPAL DO 

DEMOLAY, a ser comemorado anualmente no 

dia 3 de dezembro no âmbito do município de 

Visconde do Rio Branco / MG”.

Como são feita as leis?
A criação de uma lei divide-se em quatro fases: 

iniciativa, discussão, votação e sanção ou veto. Os 
projetos de lei apreciados na Câmara visam criar norma 
de caráter geral e relativo ao interesse local, no âmbito do 
município.

A iniciativa de propor um projeto de lei cabe, 
geralmente, ao prefeito, aos vereadores, ou mesmo aos 
cidadãos, através de iniciativa popular. Após serem 
protocolados, os projetos são lidos em plenário e depois 
distribuídos às comissões.

As Comissões opinam sobre a legalidade, 
constitucionalidade e o conteúdo do projeto para avaliar 
se a proposta é positiva e se merece ser aprovada.

A discussão ocorre nas Comissões e no plenário. 
Durante as discussões podem ser apresentadas 
emendas ao projeto ou substitutivos. Os projetos de lei 
são sempre levados a plenário e submetidos a discussão 
e votação.

Após ser aprovada a redação final, na Câmara, o 
projeto vai ao Prefeito, que pode aprovar ou rejeitar. Se 
resolver vetar o projeto, o Prefeito deve justificar a 

decisão com base em inconstitucionalidade, ilegalidade 
ou contrariedade ao interesse público.

O projeto de lei vetado pelo Prefeito, total ou 
parcialmente, retorna à Câmara. Os vereadores, então, 
podem mandar o projeto para o arquivo, concordando 
com a decisão do Prefeito, ou derrubar o veto por maioria 
absoluta. Neste caso, cabe ao Presidente da Câmara 
promulgar a lei com sua devida publicação, se o Prefeito 
não o fizer no prazo de 48 horas.

Além dos projetos de lei, a Câmara analisa projetos 
de resolução (destinados a regular matéria político-
administrativa da Câmara), projetos de emenda à Lei 
Orgânica e projetos de decreto legislativo (destinados a 
regular matéria que, mesmo excedendo os limites da 
economia interna da Câmara, não está sujeita à sanção 
do Prefeito, sendo promulgada pelo Presidente da 
Câmara).

Cada um tem seu caminho próprio de discussão e 
votação, definido pelo Regimento Interno.

Conteúdo adaptado do site:

 http://www.camaratambau.sp.gov.br/como-sao-feitas-as-leis.html

Conheça passo a passo
como nascem as leis
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