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O LegislativoO Legislativo

Título de Cidadania Honorária
é entregue na Câmara Municipal

Na noite de 28 de setembro, finalizando as comemorações aos 136 

anos de emancipação político-administrativa de Visconde do Rio Branco, a 

Câmara Municipal, em Sessão Solene, a entrega de títulos de "Cidadão 

Honorário de Visconde do Rio Branco".

A Comenda Honorífica foi instituída para homenagear personalidades 

ou seus descendentes que influenciaram no desenvolvimento cultural, cívico 

ou comercial da cidade. A escolha e definição dos agraciados é feita através 

de Projetos de Resoluções criados pelos vereadores e aprovados em 

comissão e no Plenário da Câmara. Neste ano de 2018, 12 cidadãos foram 

homenageados.

Os homenageados foram: Carlos Alberto de Oliveira, Esmael Gomes 

Prianti, Gustavo Saraiva Moreira, Luiz Carlos Almeida, Luiz Augusto Picolli 

Neto, José Maurício Furtado Campos, Oswaldo Cruz, Marcelo Moratóri 

Cordeiro, Paulo Sérgio de Araújo, Thomás Vieira de Souza, Wanderley 

Cardoso de Queiroz e Pe José Cambraia de Oliveira Jr.

Escola do Legislativo promove palestra sobre
Violência contra a mulher

Entrega dos títulos na página 02

Os vereadores juntamente com os homenageados e o prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco.

Mais...
Relatórios Contábeis nas páginas 03, 04 e 05

Portarias na página 05

Relatórios de Viagem na página 06
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Em continuidade aos eventos relativos ao Parlamento Jovem com o 

Tema "Violência Contra a Mulher", a psicólogo Mayane Araújo palestrou a 

estudantes, funcionários e membros da comunidade na tarde de 25 de 

setembro. Mayane fez um breve relato sobre a história da Lei Maria da Penha, 

explanou sobre os tipos de violência, apresentou os canais de denúncia e os 

dados estatísticos no país e no município. Em sua fala, Mayane buscou 

demonstrar o perfil do agressor, indicando que "não há perfil de vítima". 

Apresentou meios de prevenção ao abuso e destacou o suporte emocional. 

Estiveram presentes na palestra a Secretária Municipal de Educação, 

Mônica Aad, as psicólogas Josiane Di Mingo, Maiani Bachi e Edna Cezar, as 

Assistentes Sociais Rachel Cerqueira e Vânia Coelho e a Secretária de 

Assistência Social Ana Carolina Figueiredo, e também professores e 

estudantes do turno vespertino da Escola Estadual Dr. Celso Machado.

Parte do público presente ao evento na Câmara Municipal
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Vereador Anísio Alves Ananias entrega ao 
Sr. Carlos Alberto de Oliveira o diploma 

que lhe confere o "TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DE VISCONDE DO RIO 

BRANCO".

Vereador Carlos Antônio da Cruz entrega 
ao Sr. Esmael Gomes Prianti o diploma 

que lhe confere o "TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DE VISCONDE DO RIO 

BRANCO".

Vereador Gerson Gomes de Freitas 
entrega ao Sr. Gustavo Saraiva Moreira o 
diploma que lhe confere o "TÍTULO DE 

CIDADÃO HONORÁRIO DE VISCONDE 
DO RIO BRANCO".

O prefeito Iran Silva Couri entrega ao Sr. 
Luiz Carlos Almeida o diploma que lhe 

confere o "TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DE VISCONDE DO RIO 
BRANCO" em nome do ex-vereador 

André Luiz Fialho (Bicudo).

Vereador Marinho José de Almeida Neto 
entrega ao Sr. Luiz Augusto Picolli Neto o 
diploma que lhe confere o "TÍTULO DE 

CIDADÃO HONORÁRIO DE VISCONDE 
DO RIO BRANCO".

Vereadora Maria Amábile Cadedo entrega 
ao Sr. José Maurício Furtado Campos o 
diploma que lhe confere o "TÍTULO DE 

CIDADÃO HONORÁRIO DE VISCONDE 
DO RIO BRANCO". 

Vereador Hugo Elias de Lima Diniz 
entrega ao Sr. Marcelo Moratori Cordeiro 
o diploma que lhe confere o "TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO DE VISCONDE 

DO RIO BRANCO".

Vereadora Maria Amábile Cadedo 
entrega ao Sr. Oswaldo Cruz o diploma 

que lhe confere o "TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO DE VISCONDE 

DO RIO BRANCO".

Vereador Alex Vinícius Coelho entrega ao 
Sr. Paulo Sérgio de Araújo o diploma que 

lhe confere o "TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DE VISCONDE DO RIO 

BRANCO".

Vereador Reginaldo Victor Bastor entrega 
ao Sr. Thomás Vieira de Souza o diploma 
que lhe confere o "TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO DE VISCONDE DO RIO 
BRANCO".

Vereador Gerson Gomes de Freitas 
entrega ao Pe. José Cambraia de Oliveira 
Jr. o diploma que lhe confere o "TÍTULO 

DE CIDADÃO HONORÁRIO DE 
VISCONDE DO RIO BRANCO".

Vereador José Sílvio Gomes entrega ao 
Sr. Wanderley Cardoso de Queiroz o 

diploma que lhe confere o "TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO DE VISCONDE 

DO RIO BRANCO".

Entregas dos títulos

Os homenageados
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Relatórios Contábeis
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Relatórios Contábeis

Portarias
Portaria 108/2018

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

Resolve
Art. 1º Durante o período de férias-prêmio do 

servidor Nikolas Camilo Ferreira Marques, que será de 
01/10/2018 á 30/10/2018 (30 dias), ficará responsável pela 
liquidação de despesas no âmbito da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco a servidora Ana Paula Aparecida 
Honorato, ocupante do cargo de Diretor(a) Geral.

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

Visconde do Rio Branco, 01 de outubro de 2018
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 109/2018
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 Júlio 

Claudionor Fófano Junior, 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, 05 de outubro de 2018.
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 110/2018
A Presidente em exercício da Câmara Municipal  de 

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

RESOLVE
Art. 1º Conceder folga de 4 (quatro) dias úteis para 

o funcionário Márcio Dias Ferreira, em razão de ter ficado 
2(dois) dias 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, 15 de outubro de 2018
Maria Amábile Cadedo

Presidente em 

Portaria 111/2018
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 o funcionário Edson Miranda Mayer, no 
período entre os dias 15/10/2018 a 29/10/2018, 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, 15 de outubro de 2018
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 112/2018
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 o funcionário Lucia Helena de Souza 
Teixeira, no período entre os dias 15/10/2018 a 
29/10/2018, 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, 15 de outubro de 2018
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 113/2018
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 o funcionário Karla Oliveira dos Santos, 
no período entre os dias 15/10/2018 a 29/10/2018, 
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, 15 de outubro de 2018
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício

Portaria 114/2018
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 Kelly 

Aparecida Lucas Portugal, 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, 15 de outubro de 2018
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 115/2018
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 o funcionário Lucimario Carlos Pascoal 
Junior, no período entre os dias 15/10/2018 a 29/10/2018, 
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, 15 de outubro de 2018
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 116/2018
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 

funcionário Claudinei Lúcio Malta 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, 25 de outubro de 2018
Vereadora Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 117/2018
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 útil para o 

funcionário Claudinei Lúcio Malta, 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, 26 de outubro de 2018
Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 

Portaria 118/2018
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 útil para o 

funcionário João Vitor Oliveira Iasbik, 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, 26 de outubro de 2018
Maria Amábile Cadedo

Presidente em Exercício 
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Relatórios de Viagem

EXTRATO TERMO APOSTILAMENTO Nº 01/2018 
DO CONTRATO Nº 05/2018, decorrente do 
Processo Licitatório nº 031/2017, Pregão Presencial 
nº 013/2017. CONTRATANTE: Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco/MG, representada pela sua 
Presidente Maria Amábile Cadedo. CONTRATADA: 
Instituto Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento 
O r g a n i z a c i o n a l  E i r e l i  E P P,  C N P J  n . º 
10.851.892/0001-98. DA ALTERAÇÃO: alteração de 
dotação orçamentária das despesas relativas ao 
Contrato nº 05/2018 que correrão por conta dos 
valores efetivamente arrecadados com as taxas de 
inscrições do Concurso Público. Data do Termo 
Apostilamento: 03 de setembro de 2018. 

Maria Amábile Cadedo presidente da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco.
--------------------------------------------------------------------
EXTRATO TERMO APOSTILAMENTO Nº 01/2018 
DO CONTRATO Nº 03/2018, decorrente do 
Processo Licitatório n.º 001/2018, Dispensa de 
licitação nº 001/2018. CONTRATANTE: Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, 
representada pela sua Presidente Maria Amábile 

Cadedo. CONTRATADA: ROSIANE CRISTINA 
DORNELAS, inscrita no CNPJ n.º 27.902.340/0001-
64. DA ALTERAÇÃO: O presente termo de 
Apostilamento tem como objetivo a alteração e 
atualização de dados da empresa contratada no 
Contrato nº 03/2018, tendo como objeto a 
contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de assistência técnica de 
manutenção prevent iva e  cor re t iva,  com 
substituição de peças e acessórios, quando 
necessário, de 01 (um) elevador da marca OTIS 
ELEVATOR COMPANY, instalado no edifício sede 
da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco. 
Data do Termo Apostilamento: 03 de agosto de 2018. 

Maria Amábile Cadedo presidente da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco.
-------------------------------------------------------------------
Processo Licitatório Nº 15/2018, Dispensa Nº 
09/2018 – Ratifico o ato que dispensou a licitação, 
com fundamento na Lei nº 8666/93, art. 24, inciso II, 
a favor da contratada: 
Lenir da Silva Barbosa Faria, no valor total de R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Objeto: Contratação de empresas para a prestação 
de serviço de buffet, tipo coquetel, para atender a 
eventos de entrega de honrarias (titulo de cidadão 
honorário) promovido pela Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco, com os respectivos 
fornecimentos de materiais e todo o serviço de 
apoio.

Visconde do Rio Branco, 26 de setembro de 2018.
--------------------------------------------------------------------
Processo Licitatório Nº 16/2018, Dispensa Nº 
10/2018 – Ratifico o ato que dispensou a licitação, 
com fundamento na Lei nº 8666/93, art. 24, inciso II, 
a favor da contratada: 
Gildete Aparecida Rezende Dutra, no valor total de 
R$ 12.220,00 (doze mil e duzentos e vinte reais).
Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ar 
condicionado, tipo split, na sede da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco, incluindo 
todos os serviços e materiais necessários para a 
instalação e funcionamento dos aparelhos.

Visconde do Rio Branco, 04 de outubro de 2018.

Extratos



O u t u b r o  R o s a  é  u m a  c a m p a n h a  d e 
conscientização que tem como objetivo principal 
alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância 
da prevenção do diagnóstico precoce do Câncer de 
Mama e mais recentemente sobre o câncer de Colo de 
Útero. No Brasil, as campanhas de conscientização 
sobre o câncer de Mama acontecem desde 2002 e a 
partir de 2011 sobre o Colo de Útero em diversos 
Estados. A publicidade adotou o tom de rosa como 
símbolo representativo de campanhas no período e as 
ações em mídias sociais também tendem a ser 
reforçadas em outubro. Assim, foi preparado uma 
palestra com Fernando Silva Vilas, do PSF Santa 
Maria, para passar algumas informações à 
comunidade.

O palestrando reforçou o objetivo da campanha 
"Outubro Rosa" que além da cor rosa tem o laço 
representativo da esperança e do cuidado com a 
saúde. Fernando falou sobre o principal causador de 

câncer que é o cigarro. Assim, o tabagismo é 
responsável por diversas outras doenças no mundo. 
Segundo informações passadas pelo palestrando, por 
ano, têm 530.000 novos casos de Câncer de Colo de 
Útero no mundo, por isso a Organização 
Mundial de Saúde estabeleceu o mês de 
outubro para conscientizar e combater 
essa doença. É o terceiro tipo de câncer 
mais comum entre as mulheres. O 
segundo tipo é o Câncer de Mama, sendo 
o primeiro tipo de câncer que mais afeta e 
mata as mulheres, o Câncer de Pele e 
não é tão divulgado. Fernando alertou 
sobre a prevenção e também sobre a 
vacinação do HPV, que previne a doença 
nas crianças antes da fase adulta ou da 
fase sexual.

A palestra completa com todos os 
dados e recomendações do profissional 

de saúde estão disponíveis no canal da Câmara 
M u n i c i p a l  n o  Y o u t u b e : 
https://www.youtube.com/watch?v=sDec7fd2CrM.
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Palavra 
do Vereador

Carlos Antônio Asa Branca apresenta
projetos de homenagens aprovados

Vereador 
Carlos Antônio da Cruz

Vereador 
Marinho do Hospital

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.

 O câncer de mama é o segundo tipo de 
câncer mais frequente no mundo e o mais comum 
entre as mulheres, respondendo por 22% (vinte e 
dois por cento) dos casos novos nesse grupo. No 
Brasil, são esperados 49.400 (quarenta e nove mil e 
quatrocentos) novos casos em 2010, com risco 
estimado de 49 (quarenta e nove) casos a cada 100 
(cem) mil mulheres. (Fonte Ministério da Saúde – 
INCA – Instituto Nacional de Câncer).
  É inadmissível que nos dias atuais, seja por 
desinformação ou falta de diagnóstico precoce, 
tantas vidas sejam ceifadas. A prevenção e o 
diagnóstico iniciam-se com a anamnese (histórico 
que vai desde os sintomas iniciais até o momento da 
observação clínica, realizado com base nas 
lembranças do paciente) completa, que inclui o 
autoexame das mamas, o exame clínico e a 
mamografia. 

 Por isso tomamos como medida iniciativa a 
conscientização de nossa população, “pois” 
acreditamos que a forma mais eficaz de combater 
uma doença é a prevenção contra a mesma.
 Pensando nisso é que apresentamos nesta 
Casa Legislativa o projeto de lei chamada Outubro 
Rosa o qual visa a prevenção e detecção precoce do 
câncer de mama na cidade de Visconde do Rio 
Branco-MG. O projeto foi aprovado e virou  lei de 
n°1318/2018, assim podemos dar continuidade na 
área da saúde buscando sempre melhoria para 
a tende rmos  a  t odos  quan tos  p rec i sam, 
principalmente aqueles não possuem condição 
monetária para tal.
 O número de pessoas acometidas de 
pessoas acometidas dessa doença é surpreendente 
por isso salientamos a importância aqui de um 
trabalho bem dinâmico afim de que possamos 

i n s t r u i r  m e l h o r  o s 
n o s s o s  m u n í c i p e s 
sobre o exposto. 
 Saúde tem que 
ter prioridade, pois ela é 
a fonte geradora de 
t u d o  a q u i l o  q u e 
podemos conquistar 
em nossa vida. 
 O artigo 196 diz 
que “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a 
promoção, proteção e recuperação”.

Outubro Rosa: Por Marinho do Hospital

Educação
Câmara Municipal promove palestra sobre saúde da mulher

O palestrante Fernando com os vereadores Anísio, José Sílvio e Marinho;
servidores da Câmara e comunidade presente
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INDICAÇÕES DO VEREADOR 
ALEX VINICIUS COELHO (PT)

Nº 409/2018 --- “Solicita ao 
Execut ivo  recuperação  da 
estrada do Feiticeiro sentido a 
POLPA ROMA que dá acesso ao 
Pombal”.

Nº 416/2018 --- “Solicita ao 
Executivo reforma do vestiário do campo do 
Renovação na comunidade do Clemente do Meio”.

Nº 417/2018 --- “Solicita ao Executivo  reforma do 
vestiário do campo do Jequitibá na comunidade do 
Gordura”.

INDICAÇÕES DO VEREADOR 
ANÍSIO ALVES ANANIAS (PSD)

Nº 403/2018 --- “Solicita ao 
Executivo a criação de uma auto-
escola pública de formação de 
condutores de veículos para 
atender as pessoas de baixa 
renda”.

Nº 404/2018 - - -  “Sol ici ta ao 
Executivo que providencie com urgência a 
emissão de Carteira de Trabalho no município de 
Visconde do Rio Branco”.

Nº 405/2018 --- “Solicita ao Executivo a aquisição 
de um terreno em Capitão Machado para a 
construção de Praça e quadra poliesportiva na 
comunidade”.

Nº 424/2018 --- Solicita ao Executivo pavimentação 
asfáltica em todas as ruas da comunidade rural de 
Bela Vista”.

Nº 425/2018 --- Solicita ao Executivo a instalação de 
uma faixa de pedestre na Rua Major Felicíssimo, 
próximo à Praça Correia Dias, em frente ao ponto 
de ônibus.

Nº 426/2018 --- Solicita ao Executivo firmar 
convênio com empresas de serviços de internet 
para instalação de antena no povoado de Santa 
Maria”.

Nº 435/2018 ---  “Solicita ao Executivo o 
cascalhamento da estrada conhecida como 
Cachoeirinha que liga Bela Vista a São Francisco,  
passando pela propriedade do Sr. Aldair Cardoso”.

Nº 436/2018 --- “Solicita ao Executivo a instalação 
de uma faixa divisória ao longo da Rua Major 
Felicíssimo”.

Nº 437/2018 --- “Solicita ao Executivo renovação da 
sinalização dos Bairros Nova Rio Branco e 
Planalto”.

INDICAÇÕES DO VEREADOR 
CARLOS ANTÔNIO DA CRUZ 
(PSL)

Nº 402/2018 --- “Solicita ao 
Executivo a revitalização da 
pintura do Terminal Rodoviário 
Monsenhor Raimundo Nonato de 

Carvalho em toda sua extensão, 
além da colocação de uma faixa elevada em frente 
ao prédio”.

Nº 406/2018 --- “Solicita ao Executivo a construção 
de uma quadra poliesportiva no Bairro Capitão 
Gonçalo Gomes Barreto (Mutirão)”.

Nº 407/2018 --- “Solicita ao Executivo a limpeza e 
coleta de entulhos na Travessa Boa Vista, Rua 
Cardeolindo Eulálio e Avenida Brasil, Bairro 
Antonio Soares”.

Nº 418/2018 --- Solicita ao Executivo a retirada dos 
quebras-molas instalados no trecho entre o  
Rancho Verde e o Floresta, zona rural do 
município”.

Nº 419/2018 --- “Solicita ao Executivo  a instalação 
de uma Academia ao ar livre e a construção de uma 
praça no Conjunto Residencial  Mário Bouchardet, 
Cohab III”.

Nº 420/2018 --- “Solicita ao Executivo em caráter de 
urgência a limpeza, manutenção e troca da tampa 
do bueiro localizado na Rua Arnaldo Pacheco de 
Medeiros, Rancho Verde (ao lado da casa do 
Roberto Prata)”.  

Nº 438/2018 --- “Solicita ao Executivo a limpeza, 
capina, coleta de entulhos e colocação de 
caçamba de lixo no Ruado das Pedras”.

Nº 439/2018 --- “Solicita ao Executivo a coleta de 
entulhos e o recapeamento asfáltico na Rua 
Raposo Tavares, Filipinho”.

REQUERIMENTO DO VEREADOR CARLOS 
ANTONIO DA CRUZ “ASA BRANCA” (PSL)

Nº 060/2018 --- “Requer a presidência da Casa 
agendar uma reunião com os gerentes das 
agências bancárias da cidade e com o Procon 
Municipal para discutir alternativas para um 
melhor atendimento aos clientes e usuários dos 
bancos nos termos da legislação vigente”.

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

Nº 1750/2018 ---“Dispõe sobre a denominação de 
rua no Loteamento Residencial Leopoldo 
Antonucci, Bairro Nova Cidade, município de 
Visconde do Rio Branco – MG – RUA K : Rua Roni 
Batista Nascimento”.

Nº 1752/2018 ---“Dispõe sobre a denominação de 
rua no Loteamento Residencial Leopoldo 
Antonucci, Bairro Nova Cidade, município de 
Visconde do Rio Branco – MG  - RUA J : RUA DAVI 
GIROTTO”.

INDICAÇÕES DO VEREADOR 
GERSON GOMES DE FREITAS 
(PTC)

Nº 397/2018 --- “Solicita ao 
Executivo instalação de um 
r e d u t o r  d e  v e l o c i d a d e  e 
melhorias na sinalização de 
trânsito nos dois lados da Rua 

Eugênio de Melo, 20 metros após a 
Sorveteria Shaybom, sentido Barra dos Coutos”.

Nº 414/2018 -- -  “Solicita ao Executivo a 
pavimentação da Rua Maria Cypriano da Silva no 
Córrego dos Elias em Santa Maria, Zona Rural”.

Nº 415/2018 --- “Solicita ao Executivo a instalação 
de rede de esgoto e rede de iluminação pública  na 
Rua Maria Cypriano da Silva no Córrego dos Elias 
em Santa Maria, Zona Rural”.

INDICAÇÕES  DO VEREADOR 
HUGO ELIAS  DE LIMA DINIZ  
(SD)

Nº 410/2017 --- “Solicita ao 
Executivo a colocação de uma 
caçamba no último ponto de 
ônibus da Piedade de Cima e a 
coleta semanal do lixo do local”.

REQUERIMENTO DOS VEREADORES HUGO 
ELIAS DE LIMA DINIZ (SD) E REGINALDO VICTOR 
BASTOS (PT)

Nº 055/2018 --- “Requer  ao Executivo informações 
sobre a rede de esgoto das casas do conjunto 
residencial MINHA CASA, MINHA VIDA localizado 
próximo ao campo de futebol do Mutirão”.

Nº 057/2018 --- “Requer presidência da Casa, a 
relação de todos os gastos com o veículo da 
Câmara Municipal entre os anos de 2005 e 2016, 
incluindo as empresas que prestaram serviços de 
manutenção ao veículo com as respectivas notas 
fiscais referentes a estas despesas”.

Nº 420/2018 --- “Solicita ao Executivo em caráter de 
urgência a limpeza, manutenção e troca da tampa 
do bueiro localizado na Rua Arnaldo Pacheco de 
Medeiros, Rancho Verde ( ao lado da casa do 
Roberto Prata)”.  

INDICAÇÕES  DO VEREADOR 
JOSÉ SILVIO GOMES (PMDB)

Nº 411/2017 --- “Solicita ao 
Executivo a instalação de novos 
postes de iluminação próximo ao 
campo de futebol da comunidade 
da Floresta”.

Nº 412/2017 --- “Solicita ao Executivo a limpeza  do 

rio da Barra dos Coutos que passa atrás do Pif Paf 

e segue até próximo ao viaduto”.

Nº 413/2017 --- “Solicita ao Executivo que sinalize 

adequadamente  a rotatória  da ponte do Barreiro”.

Nº 421/2018 --- Solicita ao Executivo pavimentação 

asfáltica da Rua Onésio José de Lima no Bairro 

Dulcília Carone seguindo até a pracinha do antigo 

Matadouro”.

Nº  422 /2018 - - -  Sol ic i ta  ao  Execut ivo  a 

pavimentação asfáltica da Rua Teófilo Otoni, 

centro”.

Nº 433/2018 --- “Solicita ao Executivo a reforma do 

vest iá r io  do  campo de  fu tebo l  do  t ime  

Bandeirantes na Floresta”.

Nº 434/2018 --- “Solicita ao Executivo a reforma do 

vestiário do campo de futebol do time Cruzeirinho 

em Piedade de Cima”.

PROJETO DE LEI DO VEREADOR JOSÉ SILVIO 

GOMES (MDB)

Nº 1753/2018 ---“Dispõe sobre a denominação de 

rua no Loteamento Residencial Leopoldo 

Antonucci, Bairro Nova Cidade, município de 

Visconde do Rio Branco – MG  - RUA C : RUA 

OTÁVIO FERREIRA FILHO”.

INDICAÇÕES  DA VEREADORA 

MARIA AMÁBILE CADEDO (PT)

Nº 400/2017 --- “Solicita ao 

Executivo a revitalização do piso 

asfáltico da Rua Capitão Geraldo 

Walter Cunha, Barreiro, próximo à 

Gráfica Suprema”.

Nº 430/2018 --- “Solicita ao 

Executivo a retirada de entulhos e lixo da Rua 

Jeová Benatti, ao lado do prédio da Associação 

Comunitária do Bairro Novo Horizonte e a 

colocação de uma placa com os seguintes dizeres : 

PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL”.

Nº 431/2018 --- “Solicita ao Executivo calçamento 

da Rua José Lopes Coelho, em frente a Borracharia 

do João Batista, no Bairro Novo Horizonte”.

INDICAÇÕES  DO VEREADOR 

MARINHO JOSÉ DE ALMEIDA 

NETO (PSB)

Nº 399/2018 --- “Solicita ao 

Executivo pavimentação asfáltica 

da Rua Dr.  Antonio Carlos 

I g n a c c h i t i  G o m e s ,  B a i r r o 

Jardins”,

Nº  401 /2018  - - - “Requer  ao  Execut ivo  a 

desobstrução da rede de esgoto da Rua Djalma 

Furtado de Campos (em frente à Borracharia do 

Fernando), no Barreiro”.

Nº 410/2018 --- “Solicita ao Executivo que interceda 

junto à Energisa para instalar extensão de rede de 

energia elétrica a partir da propriedade do Sr. João 

Batista Ribeiro – Limão- até a propriedade da Sra. 

Ângela Maria de Souza Rodrigues, região da Santa 

Helena, zona rural”.

Nº 423/2018 --- “Solicita ao Executivo a colocação 

de um tambor ou conteiner para coleta de lixo na 

Rua João Correia Lino no Rancho Verde”.

Nº 427/2018 --- “Solicita ao Executivo que interceda 

junto a agência local dos Correios para possibilitar 

a entrega de correspondências e encomendas 

postais no Residencial Rancho Verde III”.

Nº 428/2018 --- “Solicita ao Executivo a construção 

de uma quadra poliesportiva no Residencial 

Rancho Verde III”.

Nº 429/2018 --- “Solicita ao Executivo os seguintes 

serviços na Rua Bruno Drei no Conjunto 

Residencial Mário Bouchardet, Cohab III :

1) Limpeza da Praça e a colocação de uma 

caçamba para coletar o lixo do local

2) Conserto dos brinquedos quebrados “.
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