Relatório da 3ª Sessão Ordinária
1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura
Identificação Básica
Tipo da Sessão: Ordinária

Data: 11/03/2021

Horário de início: 18:00:00

Horário do término:

Mesa Diretora
Presidente

Daniel Hilário de Lima Freitas

Vice-Presidente

Henerson Rodrigues de Faria

1º Secretário

Alessandra Cristina de Oliveira

Vereadores Presentes
Alessandra Cristina de Oliveira
Henerson Rodrigues de Faria
Ivam Antônio Ferreira Egg
Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo
Vanderlei Rosa de Castro
Vanilson dos Santos Porfírio
Daniel dos Reis
Valcir Carlos Martins
Daniel Hilário de Lima Freitas
Gabriel Augusto Viotti Parreiras
Guilherme Augusto Braga Morais
Jhon Roberto do Carmo Oliveira
Ricardo de Souza Nunes da Silva

Indicações
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Indicação 007/2021
"Indica que seja feita o recapeamento asfáltico na Rua Eurico de Oliveira Porto, no Centro da Cidade."
Autoria: Ver. Gabriel Augusto Viotti Parreiras
Indicação 008/2021
"Indica que seja feita a manutenção da iluminação pública nas ruas próximas a igreja católica em Soares."
Autoria: Ver. Gabriel Augusto Viotti Parreiras
Indicação 009/2021
"Indica que seja implantada canaletas de drenagem de água na estrada que liga Aranha a São José."
Autoria: Ver. Gabriel Augusto Viotti Parreiras
Indicação 010/2021
"Indica que seja feita a revitalização/restauração dos painéis artísticos da entrada da cidade, e seu
remanejamento para a Rua Quintino Bocaiúva, entre o centro da cidade e a passarela de acesso ao São
Conrado, do lado da linha de trem."
Autoria: Ver. Gabriel Augusto Viotti Parreiras
Indicação 028/2021
"Indica que sejam instalados painéis informativos sobre a COVID-19 nas praças de nosso Município. De forma
a informar e conscientizar nossos cidadãos sobre a importância de seguir as medidas sanitárias indicadas
pelas instituições públicas de saúde e garantir um mínimo de cuidado para se evitar a propagação do vírus."
Autoria: Ver. Alessandra Cristina de Oliveira
Indicação 032/2021
"Indica que seja pintada uma faixa de travessia de pedestres na Rua Itaguá, na altura do ponto de ônibus,
próximo à Secretária Municipal de Educação."
Autoria: Ver. Alessandra Cristina de Oliveira
Indicação 033/2021
"Indica que seja feita uma análise técnica para a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) na Rua
Belmiro Pinto Brandão, em Conceição DE Itaguá, sentido estrada do Cruzeiro."
Autoria: Ver. Alessandra Cristina de Oliveira
Indicação 038/2021
"Indica o recapeamento da estrada de acesso ao Topo do mundo."
Autoria: Ver. Guilherme Augusto Braga Morais
Indicação 039/2021
"Indica pavimentação da rua Chalé localizado no bairro Regina Célia".
Autoria: Ver. Guilherme Augusto Braga Morais
Indicação 051/2021
"Que seja oficiada a empresa Saritur, a seguinte indicação "Mudança da rota de sua linha intermunicipal"."
Autoria: Ver. Daniel dos Reis
Indicação 055/2021
"Que seja realizada a Regulamentação Fundiária nas comunidades de Candeias em Palhano."
Autoria: Ver. Vanilson dos Santos Porfírio
Indicação 059/2021
"Indica que seja avaliada a necessidade de implantação de sinalização horizontal da via que liga o povoado do
Tejuco a Brumadinho."
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Autoria: Ver. Ricardo de Souza Nunes da Silva
Indicação 060/2021
"Solicito que seja verificado a falta do Kit braço e colocação de luminária pública no poste, na Rua São Tiago,
nº 119 - Parque do Lago em Brumadinho."
Autoria: Ver. Jhon Roberto do Carmo Oliveira

Matérias da Ordem do Dia
Requerimento 010/2021 - Fase Única de discussão e votação
"Requer informações acerca do encerramento das atividades no prédio do Centro Especializado de
Reabilitação - CER; motivos dos atendimentos com a população, especialmente do NUNI não estarem sendo
realizados; valor do gasto com a reforma do prédio do CER/NUNI; nº de profissionais contratados para
atuarem no local e para onde foram remanejados; informações sobre possível transferência do NUNI para
atuarem no antigo espaço do ICISMEP, próximo à Igreja Matriz; previsão do retorno das atividades; nº de
pacientes atendidos no local; e quais especialidades dos profissionais que atuam no espaço."
Autoria: Ver. Gabriel Augusto Viotti Parreiras,

Requerimento 011/2021 - Fase Única de discussão e votação
"Requer explicações sobre a atual situação em que se encontra o Canil Municipal, com o encaminhamento de
respostas a sete questionamentos, quais sejam: 1) Considerando que o canil não segue as normas sanitárias
vigentes, o que será feito para a readequação do espaço destinado aos animais (de pequeno, médio e grande
porte) sob tutela do Município? 2) Qual o posicionamento do senhor Prefeito acerca da estrutura destinada aos
animais? 3) Qual o posicionamento do senhor Prefeito acerca da estrutura destinada aos servidores públicos?
4) O espaço possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente? 5) O espaço possui Alvará
Sanitário vigente? 6) Quantos animais foram resgatados em 2020? 7) Para onde são e/ou serão destinados os
animais de grande porte?"
Autoria: Ver. Gabriel Augusto Viotti Parreiras,

Requerimento 012/2021 - Fase Única de discussão e votação
"Requer explicações do Poder Executivo sobre as reformas das praças no Município, com o encaminhamento
de respostas a seis questionamentos que seguem relacionados: 1) Qual foi o valor gasto nas reformas das
praças? 2) Houve um planejamento sobre as necessidades de cada praça? 3) Por qual motivo as árvores que
haviam nas praças foram retiradas? 4) Por que ainda existem praças com reformas inacabadas, com entulhos
e com restos de materiais de construção? (Sendo que já foram retirados tapumes do entorno das praças) 5)
Houve a participação da população (sendo a parte mais interessada nas reformas, pois a população que
frequenta e usufrui do local) no projeto técnico da reforma? 6) Qual critério de escolha para selecionar as
praças que seriam/ foram reformadas?"
Autoria: Ver. Gabriel Augusto Viotti Parreiras,

Moção 010/2021 - Fase Única de discussão e votação
""Moção de Aplausos e Congratulações aos funcionários e diretoria do Lar dos Idosos Padre Vicente
Assunção, pelos esforços e a excelência com que têm realizado a prevenção do contágio da Covid-19 entre
seus idosos." "
Autoria: Ver. Alessandra Cristina de Oliveira,
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Projeto de Lei Ordinária 007/2021 - Fase Única de discussão e votação
""Confere nova disciplina ao Conselho Municipal da Juventude, criado pela Lei nº 1.669/2008, de 19 de maio
de 2008, e dá outras providências.""
Autoria: Ver. Guilherme Augusto Braga Morais,

Projeto de Lei Ordinária 013/2021 - Fase Única de discussão e votação
""Cria e dispõe sobre o Programa Municipal de Empregabilidade para Pessoas em situação de Vulnerabilidade
Social - PMEPPSVS, e dá outras providências." "
Autoria: Ver. Alessandra Cristina de Oliveira,

Projeto de Lei Ordinária 016/2021 - Fase Única de discussão e votação
""Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial.""
Autoria: Executivo Municipal

Projeto de Lei Ordinária 017/2021 - Fase Única de discussão e votação
""Dispõe sobre sanções a serem aplicadas pelo descumprimento da ordem de vacinação de grupos prioritários
estabelecidos conforme fase cronológica definida no Plano Nacional/Estadual de vacinação contra a
Covid-19." "
Autoria: Ver. Daniel Hilário de Lima Freitas,

Projeto de Lei Ordinária 004/2021 - Discussão e votação do Veto
""Institui como atividades essenciais os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física,
públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática da atividade física e do
exercício físico como essenciais para saúde da população no âmbito do Município de Brumadinho, e dá outras
providências." "
Autoria: Ver. Alessandra Cristina de Oliveira,
Observação: Inclusão do Veto na Ordem do Dia para leitura e encaminhamento à assessoria jurídica para
emissão de parecer.
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