
















INDICAÇÕES DO VEREADOR ALEX 

VINICIUS COELHO (PT)

Nº 480/2018 - “Solicita ao Executivo 

o fechamento de uma vala, aberta na 

Rua Olavo Bilac, para construção da 

rede de esgoto”. 

N º  486 /2018  - - -  “So l i c i t a  ao 

Executivo a instalação de uma faixa 

de elevação na Avenida Theophille Dubriel na altura da 

entrada do Bairro Antonio Soares, de acordo com a 

Resolução nº 495/2014 do Código Nacional de Trânsito 

”.

Nº 487/2018 --- “Solicita ao Executivo a capina e a 

retirada de entulhos no Bairro Antonio Soares”.

INDICAÇÕES DO VEREADOR 

ANÍSIO ALVES ANANIAS (PSD)

Nº 475/2018 - “Solicita ao Executivo 

que intensifique a fiscalização sobre 

a n i m a i s  ( e q ü i n o s ,  b o v i n o s , 

caprinos, etc) soltos em vias 

públicas”.

INDICAÇÕES DO VEREADOR 

CARLOS ANTÔNIO DA CRUZ (PSL)

Nº 478/2018 - “Solicita ao Executivo 

a construção de uma Academia ao ar 

livre no Conjunto Residencial 

Prefeito Viçoso Camacho Lacerda 

(COHAB II)”.

Nº 479/2018 - “Solicita ao Executivo a 

construção de uma Academia ao ar livre no Bairro 

Felipinho”.

Nº 490/2018 --- “Solicita ao Executivo  que providencie 

melhorias no calçamento da Rua Sebastião Lopes 

Ferraz, Bairro Primavera”.

Nº 498/2018 --- “Solicita ao Executivo implantação de 

mão única  no sentido da descida da Rua Teófilo 

Moreira”

Nº 499/2018 --- “Solicita ao  Executivo a instalação de 

placas informando os horários de saída e chegada  dos 

ônibus circulares, em todos os pontos de ônibus do 

município”.

Nº 502/2018 --- “Solicita ao Executivo a colocação de 

placas de denominação nas  vias públicas do 

município ainda não identificadas pelos seus 

respectivos nomes”.

REQUERIMENTOS DO VEREADOR CARLOS ANTONIO 

DA CRUZ (PSL)

Nº 075/2018 --- “Requer ao Executivo informações 

sobre o destino do material recolhido pelas empresas 

tele-caçamba”.

Nº 079/2018 ---Requer ao Executivo, através da Defesa 

Civil do Município, informações sobre os pontos de 

risco, em caso de chuvas fortes, sujeitos a  

desabamentos, desmoronamentos, quedas de barreira 

e áreas vulneráveis em geral”.

EMENDA ADITIVA  DO VEREADOR CARLOS ANTONIO 

DA CRUZ (PSL)

Lei 1254/2015 --- “Dispõe sobre a instalação de circos 

itinerantes no município de Visconde do Rio Branco, 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

REQUERIMENTOS DO VEREADOR 

GERSON GOMES DE FREITAS (PTC)

Nº 076/2018 --- “Requer ao Executivo 

as seguintes informações :

1- Q u a n t o s  i m ó v e i s  e s t ã o 

alugados pela Prefeitura desde 

janeiro de 2017 até a presente data ?

2- Relação com nomes de todos os 

p r o p r i e t á r i o s  d o s  i m ó v e i s , 

endereços de todos os imóveis e cópias de todos os 

empenhos e comprovantes de pagamento, separados 

mês a mês no período citado anteriormente”.

Nº 077/2018 --- “Requeiro  à presidência da Casa que 

envie ao meu gabinete cópia emitida pelo setor de 

contabilidade de todo valor gasto com diárias pessoal 

e civil entre janeiro de 2017 até a presente data”.

INDICAÇÕES  DO VEREADOR 

HUGO ELIAS  DE LIMA DINIZ  (SD)

Nº 484/2018 - “Solicita ao Executivo 

a colocação de redutores de 

velocidade com faixas elevadas na 

Av. Dr. Carlos Soares, em frente ao 

Mercado Ferraz, em frente ao INSS e 

em frente à Rodoviária”.

Nº 485/2018 - “Solicita ao Executivo 

que analise a proposta de Projeto de Lei Complementar 

que segue em anexo e que o mesmo a execute”.

Nº 488 /2018 --- “Solicita ao Executivo providências 

quanto à vala aberta próximo à funerária Redentora na 

Avenida São João Batista”

Nº 489/2018 --- Solicita ao Executivo providência 

quanto ao bueiro, cuja tampa está afundando e abrindo 

buraco junto ao meio-fio, próximo á agência do 

Bradesco”.

Nº 491 /2018 --- “Solicita ao Executivo em caráter de 

urgência o tapamento do buraco aberto na Rua Josias 

Martins Nogueira, Bairro Planalto”.

Nº 504/2018 --- “Solicita ao Executivo o tapamento do 

buraco aberto na Rua Cristiano Ferraz, Bairro 

Eldorado”

INDICAÇÕES  DO VEREADOR 

JOSÉ SILVIO GOMES (MDB)

Nº 482/2018 - “Solicita ao Executivo 

a limpeza de todas as ruas do Bairro 

Jardim da Barra”.

Nº  496 /2017  - - -  “So l ic i ta  ao 

Executivo  a colocação de uma 

faixa elevada de pedestre na 

Avenida São João Batista, esquina 

com a Rua Dr. Celso Machado (rua da Feira), próximo à 

loja da Purina”.

Nº 497/2018 --- “Solicita ao Executivo a sinalização com 

placas luminosas das pontes localizadas na Estrada 

Luiz Custódio  Dias que liga a BR-120 a Rio-Bahia no 

Clemente do Meio”.

Nº 503/2018 --- “Solicita ao Executivo colocação de tela 

de proteção no muro da cantina do Colégio Rio Branco 

que dá acesso à piscina da escola”.

PROJETO DE LEI  DO VEREADOR JOSÉ SILVIO 

GOMES (MDB)

Nº 1766/2018 --- “Dispõe sobre a denominação de rua 

no Loteamento Residencial Visconde do Rio Branco I e 

II, localizado no alto do Barreiro, Programa Minha 

Casa, Minha Vida, município de Visconde do Rio 

Branco – MG”. RUA JANUÁRIA RAIMUNDA ALBERTO

INDICAÇÕES DA VEREADORA 

MARIA AMÁBILE CADEDO (PT)

Nº  495 /2017  - - -  “So l ic i ta  ao 

Executivo  recapeamento asfáltico 

da Rua Francisco Martimiano da 

Silva, descida para o Barreiro até a 

ponte (ponto de referência : 

Açougue do Valdez)”.



REQUERIMENTOS DO VEREADOR 

MARINHO JOSÉ DE ALMEIDA NETO 

(PSB)

Nº 072/2018 - “Requer ao Executivo 

as seguintes informações:

1) Qual o valor repassado pela 

Câmara ao Executivo para custear 

cirurgias de catarata?

2) Em 3 (três) de abril do corrente 

ano, a presidente da Câmara publicou no Facebook 

que a verba possibilitaria atender até 250 pacientes. 

Por que até o momento as cirurgias não foram feitas?

3) Qual é o motivo das cirurgias de catarata não 

terem sido feitas ainda?

4) Fornecer lista atualizada com nomes e datas 

dos pacientes registrados na Secretaria Municipal de 

Saúde que necessitam da cirurgia?

5) Há um prazo estipulado para a realização das 

cirurgias?

Nº 073/2018 - “Requer que seja encaminhado à 

presidente da ASSERV, Senhora Isabel Cristina de 

Freitas, o seguinte pedido de informação: Por que 

foram cancelados a assistência e o atendimento a 

fisioterapia de todos os servidores conveniados à 

ASSERV”?

Nº 074/2018 --- “Requer à Secretaria Municipal de 

Educação as seguintes informações:  

1- Procede a informação do encerramento das 

atividades da Escola Estadual de Ensino Especial 

Antonio de Gouveia Lima?

2- Como ficará a situação do quadro de 

funcionários desta Escola?

3- O Governo do Estado informou ao município a 

razão do fechamento da Escola?”

Nº 078/2018 ---Requer esclarecimentos do Sr. Caio 

César Moreto, encarregado da agência local da 

COPASA-MG, sobre as seguintes questões:

1- Por que ainda não foi  tapado o buraco na rede 

de esgoto da Rua Josias Martins Nogueira no Bairro 

Novo Planalto°

2- Qual o prazo estipulado pela empresa para 

resolver problemas desta natureza°.

Nº 080/2018 --- Solicita ao Executivo as seguintes 

informações :

1- Qual o número de conselhos municipais 

criados pelo Município de acordo com  a lei vigente?

2- Quais os Conselhos Municipais que se 

encontram inativos?

Identificação dos Conselheiros e seus respectivos 

suplentes, contato (telefone e email) dos secretários e 

presidentes dos diversos Conselhos.”

INDICAÇÕES DO VEREADOR 

REGINALDO VICTOR BASTOS (PT)

Nº 477/2018 - “Solicita ao Executivo 

a pavimentação asfáltica da Rua 

General Oswaldo Furtado de 

Campos”.

Nº 484/2018 - “Solicita ao Executivo 

a colocação de redutores de 

velocidade com faixas elevadas na 

Av. Dr. Carlos Soares, em frente ao Mercado Ferraz, em 

frente ao INSS e em frente à Rodoviária”.

Nº 485/2018 - “Solicita ao Executivo que analise a 

proposta de Projeto de Lei Complementar que segue 

em anexo e que o mesmo a execute”.

Nº 488 /2018 --- “Solicita ao Executivo providências 

quanto à vala aberta próximo à funerária Redentora na 

Avenida São João Batista”

Nº 489/2018 --- Solicita ao Executivo providência 

quanto ao bueiro, cuja tampa está afundando e abrindo 

buraco junto ao meio-fio, próximo á agência do 

Bradesco”.
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