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Ano I - Nº 001 - Dezembro - 2016

Câmara adere ao Parlamento Jovem: Participação e Cidadania

Parceria com a Escola Estadual Dermeval Moura de Almeida levou aos jovens debater o tema Mobilidade
Urbana e encaminhar propostas para etapa estadual em Belo Horizonte.
Uma proposta de Rio Preto foi aprovada.
Página 05

O presidente Alex, o Diretor da EEDMA
Amarildo, os coordenadores Josemar e Marcelo
partindo para Etapa Regional em Matias Barbosa

NAC - Núcleo de Atendimento ao
Página 02
Cidadão

Câmara realiza devoluções de
recursos à Prefeitura
Mais de 600 mil reais em devolução. Santa Casa de
Rio Preto, APAE, Escola Municipal Dr. José Rogério de Almeida, Corporação Musical Lima Santos,
foram algumas entidades beneficiadas. Reforma
no Campo do Sport Club, reforma na quadra da
Rua de Baixo, Construção de Rede de Esgoto em
São Cristóvão, entre outras receberam recursos da
Câmara.
Página 03

Aproximadamente 1200 atendimentos com cópias
de documentos, pesquisa escolares, impressão,
além de atendimento aos especiais da APAE.

Projetos de Lei, Indicações e
Requerimentos
Página 07
Projetos de Lei debatidos e aprovados - Indicações
atendendo as solicitações das comunidades - Requerimentos apresentados cobrando informações
e esclarecimentos. Vereadores cumprindo suas atribuições de legislar e fiscalizar as ações do Executivo.

Devolução antecipada
para Santa Casa de Rio
Preto

Representantes da
Banda Lima Santos, lila
Moreira e Jorge Alves,
com os vereadores recebendo recursos

Câmara comemora “Dia do Legislativo
com Missa em seu Salão Nobre
Para comemorar o “Dia de Legislativo”, a Casa
Legislativa recebeu um grande público para Missa
celebrada pelo Padre Flávio
Página 05

Câmara atuante apresentando e aprovando Projetos, Indicações e Requerimentos

Vereadores assistem Missa
comemorando o Dia do Legislador
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Núcleo de Atendimento ao Cidadão - NAC

Devolução de recursos para a APAE e
Escola Municipal
Dr. José Rogério Moura de Almeida

Aluno da APAE sendo atendido no NAC

Entidade sem fins lucrativos e que realiza um belo trabalho
junto aos especiais, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Rio Preto também foi contemplada
com recursos da Câmara Municipal através de devolução antecipada por parte da Casa Legislativa rio-pretana.
Neste dia também aconteceu um repasse de recursos para a
Escola Municipal Dr. José Rogério Moura de Almeida.

Repasses de recursos para APAE e Escola Dr. José Rogério

Criado com o objetivo de atender ao cidadão com cópias de
documentos, impressão, pesquisas escolares e outros serviços, o Núcleo de Atendimento ao Cidadão - NAC - realizou
em quatro anos, aproximadamente 1200 atendimentos.
Outra atividade realizada pelo NAC é o trabalho de informática com alunos especiais da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Rio Preto.

Sessão Solene em homenagem ao Centenário de Dr. Guilherme Furtado Portugal

Câmara realiza CAR para diversos
Produtores Rurais

Funcionários realizando o curso do Cadastro
Ambiental Rural - CAR

Presidente Alex discursa durante Sessão Sole em homenagem ao
Centenário de Dr. Guilherme

A Câmara Municipal realizou no mês de novembro, no
Clube Recreativo Rio Preto, Sessão Solene comemorando o
Centenário de nascimento do prefeito Dr. Guilherme Furtado
Portugal.
Nesta Sessão Solene aconteceu ainda o lançamento do
Livro: “O Prefeito do Centenário”, de Diva Maria Portugal
Braga.

Através de uma parceria com a EMATER, funcionários
da Câmara Municipal realizaram um curso sobre o Cadastro
Ambiental Rural (CAR). Para atender ao pequeno produtor, a Câmara disponibilizou funcionários qualificados que
fizeram o CAR gratuitamente para aproximadamente 160
produtores.

Apoio à Corporação Musical Lima Santos
e Encontro de Bandas

Equipamentos adquiridos Mandato 2015/2016
Presidente Alex Sandro de Almeida Paiva

- Câmera Digital
- Duas Multifuncionais Brother
- Filmadora Samsung
- Dois Tripés
- Nove Microfones Donner
- Nove pedestais para Mesa
- Duas Estantes de Aço

- Dois Arquivos de Aço
- Mesa
- Desumidificador de Papel
- Duas Impressoras Brother
- Computadores 1 Tera
- Dois Bebedouros
- Projetor

Encontro de Bandas em Rio Preto, apoio da Câmara Municipal

A centenária Corporação Musical Lima Santos mereceu
toda atenção por parte da Câmara Municipal. Devolução de
recursos para reforma do telhado da sede da Banda, além de
apoio aos Encontros de Bandas realizados pela Corporação
Musical Lima Santos e Matriz Nosso Senhor dos Passos.
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Devoluções de recursos colaborando com a
Administração Municipal e Entidades

Rua Albertina Maria de Jeus,
calçada com recursos da Câmara Municipal

A Mesa Diretora da Casa, com o apoio de todos os vereadores, com um trabalho sério e austero, limitou seus gastos e conseguiu devolver antecipadamente para a Prefeitura
Municipal de Rio Preto, recursos para realizações de diversas obras e melhorias para a população de Rio Preto. “Essas
devoluções antecipadas proporcionaram diversas conquistas
para a população”, ressalta o atual presidente Alex Sandro
de Almeida Paiva.
Entre os anos de 2013 e 2014, sob a presidência do vereador Eliando Antônio Aguiar, a Câmara devolveu antecipadamente R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais). Estes
recursos beneficiaram a Santa Casa de Rio Preto, Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), entre outras.
Já no biênio 2015/2016, com o vereador Alex Sandro de
Almeida Paiva na presidência, a Casa devolveu um total de
R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais).
Enumeramos algumas conquistas destas devoluções realizadas durante a gestão do presidente Alex Sandro:
Devoluções em 2015 – Total - R$ 188.926,07
- R$ 17.000,00 (Abril/2015) – Reforma da Quadra Esportiva Antônio Carlos Ferreira de Oliveira (Quadra da Rua de
Baixo).
- R$ 40.000,00 (Julho/2015) - Reforma vestiários do Sport
Clube Rio Preto (Campo do Divino), Pagamento de parte de
salários dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia de
Rio Preto e auxílio ao 2º Encontro de Bandas Musicais.
- R$ 43.000,00 (Novembro/2015) – Auxílio às obras de
saneamento (rede de esgoto) no Distrito de São Cristóvão,
Pintura do local onde funciona o Projeto Caixinha de Música
e calçamento de parte da Rua Albertina Maria de Jesus, no
bairro Safira.
- R$ 73.500,00 (Dezembro de 2015) – Devolução obrigatória seguindo a Legislação Constitucional, Administrativa
e Tributária.
- R$ 15.426,07 (Fevereiro/2016) – Devolução obrigatória,
ainda referente ao ano de 2015, seguindo a Legislação.
Devoluções de 2016 - Total - R$ 165.000,00
- R$ 83.000,00 (Maio/2016)
- R$ 52.000,00 (Setembro/2016)
- R$ 30.000,00 (Dezembro/2016)

Transparência – Site da Câmara
Buscando levar transparência de suas ações e realizações
para cada cidadão e cidadã, de Rio Preto, Brasil e do mundo,
a Câmara criou o seu Site disponibilizando todas as informações do que ocorre na Casa Legislativa rio-pretana. Desde
o mês de março de 2015, as Sessões, ordinárias, extraordinárias e solenes estão disponíveis no site camara@cmrp.
mg.gov.br bastando acessar para obter todas as informações
e tomar conhecimento de tudo que acontece no Plenário da
Casa Legislativa.
Ainda no Site da Câmara, estão disponíveis os projetos debatidos e votados, as leis aprovadas pela Câmara e tudo de
interesse do município.
Mais informações, conhecimento e esclarecimento, além
de maior transparência

Alunos de Escolas visitam
Câmara Municipal

Os alunos da Escola de Mel, de Parapeúna visitam a
Câmara Municipal

Alunos do 7º ano da Escola Municipal Dr. José Rogério
Moura de Almeida, acompanhados do professor Josemar
Gabriel visitaram a Câmara Municipal. O presidente Alex
Sandro recebeu aos alunos e além de mostrar todo o espaço
físico do prédio, esclareceu como funciona o legislativo municipal.
Os alunos participaram da Câmara Mirim, sendo escolhidos Presidente, vice e vereadores para participarem de uma
reunião. Na ocasião, o presidente entregou ao Professor Josemar, uma Moção de Congratulação e Aplauso, assinada
por todos os vereadores, pelo valoroso trabalho que desenvolve junto aos seus alunos na divulgação da cultura afro-brasileira, como dança, estudos, maculelê, inclusive com
apresentações em municípios vizinhos.
Também visitaram a Câmara Municipal alunos da Escola
Pingo de Mel, de Parapeúna. Estavam acompanhados das
professoras Cláudia e Tânia.

4
Câmara Municipal adere Projeto
Parlamento Jovem

Rio Preto entre os 47 Municípios mineiros
que aderiram o Parlamento Jovem

O presidente Alex Sandro com a dep. estadual Marilia Campos
Participantes do Parlamento Jovem em Belo Horizonte

A Câmara Municipal de Rio Preto aderiu ao Projeto Parlamento Jovem (PJ), iniciativa da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), por meio da Escola do Legislativo
(ELE) e a PUC Minas, por meio do Instituto de Ciências
Sociais e da Pré-reitoria de Extensão (Proex). Atualmente se
realiza em parceria com diversas Câmaras Municipais Mineiras, sendo a Casa Legislativa rio-pretana uma delas. A
cada ano um tema de relevância social e do interesse dos jovens é trabalhado por meio de diversas atividades de estudo,
debates e deliberação que permitem a vivência.

O Projeto Parlamento Jovem tem
como objetivo

O presidente Alex, Diretor Amarildo, coordenadores Josemar e
Marcelo e alunos conversam sobre a viagem a Belo Horizonte

A adesão por parte da Câmara Municipal ao Projeto Parlamento Jovem foi uma grande conquista para Rio Preto. Foi
uma luta constante e diária do presidente Alex Sandro de
Almeida Paiva que viajou diversas vezes até Belo Horizonte
e ainda Juiz de Fora e Matias Barbosa. Em Belo Horizonte
encontrou-se com a deputada estadual Marília Campos, entusiasta do Projeto que abre possibilidade aos jovens de exercer sua cidadania.
Nesta luta contou com o importante apoio do advogado Dr.
Marcelo Campos, que não mediu esforço para que o Projeto
fosse implantado em Rio Preto. E na parceria com a Escola
Estadual Dermerval Moura de Almeida, o diretor Amarildo
Sousa e os professores Josemar Gabriel e Cristiane abarcaram a causa.
Minas Gerais tem 853 municípios e 47 deles aderiram ao
Parlamento Jovem e Rio Preto está entre estes.

O tema em 2016
- Estimular a formação política e cidadã de estudantes
dos ensinos médio e superior, por meio de atividades que
os levem a compreender melhor a organização dos Poderes,
especialmente do Legislativo e a importância da participação
popular no Parlamento.
- Incentivar o envolvimento das Câmaras Municipais em
atividades de educação para a cidadania e fortalecer o Legislativo Municipal.
- Propiciar espaço para a vivência em situações de estudos
e pesquisas, debates, negociações e escolhas, respeitando-se
as diferentes opiniões.
Levar os jovens a se interessarem pela agenda sociopolítica de seu município e pelo exercício da participação democrática na discussão e decisão de questões relevantes para a
comunidade.

O estudante rio-pretano Misael debatendo em Belo Horizonte

O tema da atual edição é “Mobilidade Urbana”, que foi
escolhido em votação durante a etapa estadual da 12ª. Edição
realizada em outubro de 2015. E os jovens alunos da Escola
Estadual Moura de Almeida puderam constatar a importância da participação e do exercício da Cidadania.
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Adesão ao Parlamento Jovem:
Participação e Cidadania

Câmara homenageia alunos que
participaram do Parlamento Jovem

Alex, Amarildo, Laís,
Josemar e Marcelo

Alex, Amarildo, Lídia,
Josemar e Marcelo

Alex, Amarildo, Mateus,
Josemar e Marcelo

Alex, Amarildo, Mizael,
Josemar e Marcelo

Plenária do Parlamento Jovem na Câmara

A adesão da Câmara Municipal foi realizada pelo Site da
Assembléia de Minas, assim como as Câmaras de outros
municípios. Após a adesão, a Casa Legislativa seguiu os trâmites estabelecidos pelo PJ, com a parceria realizada com
a Escola Estadual Dermeval Moura de Almeida - EEDMA.
Estabelecido a parceria, elaborou-se o planejamento de atividades nos municípios e a mobilização dos coordenadores,
sendo escolhidos para esta função, o advogado e funcionário da Câmara, Dr. Marcelo Campos e o professor Josemar
Gabriel. Foram ainda escolhidos os parceiros em Rio Preto:
além de alunos da EEDMA, que participam de um Programa
de Formação Política e a Policia Militar.
A primeira plenária do PJ em Rio Preto aconteceu na Câmara e após palestra proferida pelo tenente PM, Luciano
Cassini, estudantes percorreram ruas da cidade e visitaram
prédios públicos e privados, observando as dificuldades ou
a ausência de acessibilidade, acompanhados pelo policial.
Em plenária na Câmara Municipal, após intenso debate,
sob a coordenação de Dr. Marcelo Campos e dos professores Josemar e Cristiane, com o apoio do Tenente Luciano
Cassini, os estudantes definiram as propostas de Rio Preto
para serem debatidas na Etapa Regional que seria realizada
em Matias Barbosa.
Na Etapa Regional diversos os alunos dirigiram-se até a
cidade de Matias Barbosa e após intenso debate, foram escolhidas as propostas que seriam discutidas na Etapa Estadual
em Belo Horizonte.
Entre os dias 24 e 26 de agosto foi realizada a Etapa Estadual na Assembléia Legislativa, com a Câmara Municipal
de Rio Preto sendo representada pelos coordenadores Dr.
Marcelo Campos e o professor Josemar Gabriel, e os alunos
da EEDMA, Mizael Moreira de Paula Júnior, Hificlis Lopes
Coutinho e Juciara J. F. de Paula.

Alex, Amarildo, Sheila, Josemar e Marcelo

Alex, Amarildo, Monique,
Josemar e Marcelo

Alex, Amarildo, Hificlis,
Josemar e Marcelo

Alex, Amarildo, Jeremias,
Josemar e Marcelo

Alex, Amarildo, Josemar,
Jaciara e Marcelo

Celebração de Missa comemorando o “Dia
do Legislador”

Padre Flávio celebrando Missa comemorando o
Dia do Legislador

Comemorando o “Dia do Legislador”, que ocorre no dia
primeiro de outubro, aconteceu na Câmara Municipal uma
Missa Celebrada pelo Padre Flávio Ferraz.

Em uma Sessão Solene realizada no dia 21 de dezembro
de 2016, a Câmara Municipal homenageou aos alunos participantes do Parlamento Jovem de 2016. Mateus de Oliveira
Medeiros, Juciara J. Faria de Paula, Dominique de Oliveira
Nacarate, Jeremias Leiroz da Costa, Hificlis Lopes Coutinho, Laís Soares Costa, Sheila Araújo de Oliveira, Lidia E.
Campos Silva e Mizael Moreira de Paula Júnior receberam
Certificados pela participação no Parlamento Jovem. Entregaram os Certificados, o presidente da Câmara Municipal
Alex Sandro de Almeida Paiva, e os coordenadores Dr. Marcelo Campos e Josemar Gabriel.
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Diversa Indicações buscando atender as Reivindicações das Comunidades
Indicações Vereador Alex Sandro

Indicações do vereador Gilmar Duque

- Ajuda de custo aos estudantes de nível técnico
e superior que cursam suas respectivas faculdades
fora do município. Aquisição de um ônibus para a
Secretaria de Assistência Social e Habitação para
que o mesmo possa atender a grande parte dos alunos de forma gratuita.
- Construção de Unidade Básica de Saúde de pequeno porte para atendimento médico-odontológico
na comunidade de São Pedro Taguá.
- Introdução nas disciplinas curriculares das escolas do município das seguintes matérias: Economia
Doméstica; Educação Ambiental consciente e Educação, Moral e Cívica
e Social.
- Convênio com Governo Federal para construção de casas ou apartamentos populares dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.
- Implementação de academia ao ar livre, no bairro Vila Verde, inclusive
com a contratação de profissional para orientação correta de como usar os
equipamentos, além construção de sanitários feminino e masculino junto
à Academia.
- Abertura de turmas para curso pré-vestibular, Enem, com aulas de
matemática, português, e informática para concursos de forma gratuita noturna nos prédios escolares do município, com professores do município.
- Atendimento fisioterápico – fisioterapia domiciliar a pacientes com
AVC, AVE e impossibilidade de locomoção extrema.
- Que parte da última devolução de recursos a ser feita pelo Legislativo
ao Executivo seja usada para pagamento dos funcionários da Santa Casa
e APAE de acordo com as necessidades das mesmas.
- Aumentar o valor da Subvenção Social destinada ao Asilo São Vicente
de Paulo.
- Criação do Conselho Municipal de Esporte e da Juventude.

- Providencias em relação a um poste localizado
no inicio na Rua Pracinha Sebastião Clementino.
Solicita-se que a Prefeitura Municipal tome providencias em relação ao transito na referida rua,
ou então, que faça contato com responsáveis na
CEMIG, pedindo a retirada do poste.
- Parte da última devolução de recursos a ser feita
pelo Legislativo ao Executivo seja utilizada para pagamento dos funcionários da Santa Casa e APAE de
acordo com as necessidades das mesmas.
- Construção de ponte na estrada Rio Preto/São Cristóvão (Ponte da
Saibreira).

Indicações do vereador José Benedito

- Providencias no sentido que sejam realizadas
no município a emissão de carteira de trabalho e
carteira de identidade.
- Requerer implantação do PPP – Perfil Profissional Previdenciário, insalubridade e adicional noturno para os motoristas da PMRP;
- Viabilizar estudo para implantação da insalubridade aos servidores que dela fazem jus;
- Estudar a possibilidade de instalação, ou incentivo à implantação de uma auto-escola no município.
- Calçamento na Comunidade de Santo Antônio;
- Aulas preparatórias para concursos de nível médio, com matérias básicas de português, redação, informática, matemática, raciocínio lógico,
interpretação de texto, história e geografia.
- Que a Prefeitura Municipal reajuste os salários dos técnicos de enfermagem e inclua em seus vencimentos o adicional de insalubridade.
- Viabilização de tratamento do esgoto da comunidade de São Cristóvão e que seja providenciado o encanamento da rede de esgoto daquela
localidade.
- Fornecimento de material escolar completo à escola de São Cristóvão,
objetivando uma melhor produtividade dos alunos.
- Disponibilização de profissionais de Assistência Social e Psicologia
objetivando acompanhamento contínuo dos alunos da Escola de São Cristóvão.
- Seja verificado o motivo da demora no agendamento de neurologista
para atendimento de algumas pessoas da localidade de São Cristóvão.
- Reativação do canil municipal para realização de cirurgia de castração
de cães abandonados em nossas ruas.
- Construção de uma quadra poliesportiva no bairro Safira;

Indicações do vereador Léo Reis

- Legalização dos lotes no Bairro Atalaia,
possibilitando a obtenção de escrituras e registro no Cartório competente.
- Requerer implantação do PPP – Perfil Profissional Previdenciário, insalubridade e adicional noturno para os motoristas da PMRP.
Viabilizar estudo para implantação da insalubridade aos servidores que dela fazem jus.
- Viabilizar através de incentivo à implantação de uma auto-escola no município.
- Ampliação do convênio com a Fundação Educacional Dom
André Arcoverde (FAA - Valença) possibilitando vagas para estágios, descontos em mensalidades, prestação de serviços aos municípios participantes, etc.
- Que seja avaliado pela presidência desta Casa a retomada da
veiculação das reuniões através de transmissão pela rádio local.
- Avaliar a imediata implantação de um centro Cultural na localidade do Funil.

Indicações do vereador Gustavo Moreira

- Providencias em relação a um poste loConstrução de redutor de velocidade à Rua Dr.

Esperidião, próximo à da Escola Municipal Dr.
Afonso Pena Junior no sentido de descida da rua. E
no outro sentido, construir o redutor de velocidade
próximo à entrada do Asilo São Vicente de Paula.
- Colocação de bancos de madeira na Capela
Mortuária
- Pintura nas faixas de pedestres em todo Município
- Construção de pontes em várias estradas vicinais.
- Melhorias no calçamento da Rua Alípio Miranda Ribeiro
- Melhoria na qualidade de água que atende os moradores da Rua Nilo
Peçanha.

Indicação do vereador Rubens Nézio (Binha)

- Aquisição de nova balsa e também de um
barco para a comunidade de São Luiz, inclusive equipando os mesmos com coletes salva-vidas.
- Melhoria no fornecimento da água e término do calçamento.
- Construção de rede de esgoto e melhora da
qualidade da água distribuída na comunidade
de São Cristóvão, além de melhorias no campo
de futebol, com a instalação de novas traves.
- Complementação da rede de esgoto na comunidade de São
Pedro.
- Melhoria na captação e abastecimento de água em São Luiz.
- Construção de uma quadra poliesportiva para as comunidades
de São Cristóvão, São Luiz e São Pedro.
- Disponibilização de sala para atendimento médico nas comunidades de São Luiz e São Pedro

Indicações do vereador Ronaldão

- Extensão da rede de energia elétrica da Rua
São José até o bairro Vila Verde (MG-353);
- Construção de um abrigo de ônibus no
bairro Vila Verde;
- Construção de um abrigo de ônibus no entroncamento, descendo para os bairros Safira
e Cavaco.
- Demarcação de um ponto de estacionamento exclusivo para motos, bicicletas e outros veículos de menor porte no centro da cidade.

Indicações do vereador Paulinho Ferreira
- Melhorar a captação de água que serve ao
bairro Benfica.
- Fazer avaliação e reforma da estrutura da
passarela de pedestres junto à ponte que liga
Rio Preto a Parapeúna.
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Projetos de Lei e Requerimentos apresentados e aprovados
Cumprindo uma de suas atribuições, fazer leis que visem melhorar as condições de vida da população de Rio
Preto, os vereadores do Mandato 2013/2016 apresentaram e aprovaram diversos Projetos de Leis.
Publicamos os Projetos de Lei aprovados.
Projeto de Lei nº 001/2013
“Altera e consolida o quadro de pessoal constante na Lei Municipal nº. 1.154/2006 e respectivas alterações, criando, Secretaria,
Divisão e cargos de provimento em Comissão”
Projeto de Lei nº 002/2013 – Implantação do ACISPES e SAMU
“Autoriza o Município de Rio Preto- MG participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência
e Emergência da Macro Sudeste”.
A aprovação desta Lei por parte do Legislativo possibilitou a implantação do SAMU em Rio Preto e atendimento através do ACISPES.
Projeto de Lei nº 008/2013 – Autoriza o Executivo a conceder transporte para universitários e outros.
“Autoriza o Executivo Municipal a conceder ajuda de custo de transporte aos estudantes universitários e de outras modalidades de
ensino não oferecidos no Município de Rio Preto e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 016/2013 – Promover Políticas Públicas para o Esporte
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Juventude e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI N° 23/2013 – Regulariza os imóveis do bairro Atalaia
Autoriza o Executivo Municipal a proceder à doação de Terras Públicas Municipais.
Autores: Vereador Léo Reis e Vereador José Benedito
Projeto de Lei nº. 008/2014 Dispõe sobre a autorização para a participação do Município de Rio Preto no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale
do Paraibuna.
Autoriza o Município a participar do Consórcio CIMPAR para manutenção de iluminação pública.
Projeto de Lei nº 022/2014
“Dispõe sobre a instalação obrigatória de guarda-volumes em estabelecimento bancário equipado com porta detector de metal”.
Autor: Vereador Alex Sandro de Almeida Paiva
PROJETO DE LEI nº 024/2014
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, nos prédios públicos municipais, de placa contendo foto e biografia das respectivas
pessoas que dão nome àqueles e dá outras disposições.”
Autor: Vereador Alex Sandro de Almeida Paiva
Projeto de Lei nº 028/2014 – Maior participação da população na elaboração do Plano Plurianual
“Institui a Semana de participação popular para as intenções a elaboração do plano plurianual de orçamento no Município de Rio
Preto-MG”.
PROJETO DE LEI Nº 030/2014.
Dispõe sobre a proibição de contratação de servidores municipais, contratados e nomeação em cargos de comissão do poder executivo, condenados pela justiça e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 030/2014.
Dispõe sobre a proibição de contratação de servidores municipais, contratados e nomeação em cargos de comissão do poder executivo, condenados pela justiça e dá outras providências.
Requerimentos
Buscando informações, esclarecimentos e cumprindo as suas atribuições de fiscalizar as ações do Executivo, os vereadores rio-pretanos apresentaram inúmeros Requerimentos ao Prefeito Municipal. Requerimentos convocando Audiências Públicas para discutir
o problema de trânsito na Rua Nilo Peçanha, atendimento precário na Agência do Correio e construção de ponte sobre o rio Preto
na Rua São José foram realizadas pelo Legislativo. Requerimento pedindo informação sobre a folha de pagamento da Prefeitura;
Requerimento pedindo informações sobre os recursos de convênios e repasses constitucionais para o município; Requerimento
cobrando as nomeações dos concursados; Requerimento solicitando as prestações de contas do carnaval e da exposição. Estas e
outras cobranças mostram a Câmara cumprindo seu papel de fiscalizar.

Auxilio Alimentação para Funcionários
Buscando a valorização de seus funcionários, a Câmara Municipal, criou através de Projeto de Resolução, o
Auxilio Alimentação, que destina um valor em espécie mensalmente aos funcionários. Atualmente este valor é
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), depositado em conta juntamente com o salário mensal de cada servidor
da Casa Legislativa.
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Apoio ao pequeno produtor rural

Troca de Comando da Policia Militar

Foi realizada na Câmara Municipal, uma reunião entre
produtores rurais do município e técnicos da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). O tema
abordado foi Agricultura Familiar, com pequenos e médios
produtores recebendo diversas orientações.

Palestra sobre Reforma Eleitoral

No Salão Nobre foi realizada palestra sobre a reforma eleitoral ministrada pelo cientista político Paulo Roberto de Figueira Leal, professor da Universidade Federal de Juiz de
Fora.

Parceria Câmara/OAB - Palestra sobre o
novo Código de Processo Civil

Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Subseção de Juiz de Fora, a Câmara promoveu uma
palestra sobre o novo Código de Processo Civil tendo como
palestrantes os advogados de Juiz de Fora. Diversos advogados e estudantes de Direito participaram do evento realizado
no Salão Nobre da Câmara Municipal.

EEDMA recebe Moção de Aplausos

Comemoração dos 88 anos da EEDMA

A Escola Estadual Dermeval Moura de Almeida completou
88 anos de fundação. A Câmara Municipal aprovou Moção
de Aplausos pelos relevantes serviços que aquela Escola realiza. O presidente Alex Sandro de Almeida Paiva entregou
a Moção de Aplauso ao diretor Amarildo Carvalho de Sousa
e a professora Norma Mello Monteiro.
A Câmara ainda concedeu Moção de Parabenização ao
Sport Club Rio Preto, pelos 99 anos de fundação e ao Tenente Cassini que realizou excelente trabalho no Comando
da Policia Militar em Rio Preto.

Reunião Itinerante em São Cristóvão

Policiais militares durante a solenidade de troca de Comando

O Salão Nobre da Câmara Municipal foi palco da solenidade da troca de Comando da Policia Militar em Rio Preto.
Coma presença do prefeito Agostinho Ribeiro de Paiva, do
presidente da Câmara Alex Sandro de Almeida Paiva, o comandante do 27º BPM, Tenente Coronel Oterson Nocelli, o
Comandante da 33a. CIA, Capitão Barreto, além do Tenente
Luciano Cassini, que estava deixando o Comando da PM em
Rio Preto e o Tenente Geovane Zagnoli, que estava assumindo o Comando da Polícia Militar em Rio Preto.

Secretários de Estado recebidos na
Câmara Municipal

Secretário Estadual de Direitos Humanos Nilmário com os vereadores Léo Reis, Rubens Nésio e Alex

Estadual Sávio Souza Cruz entre os vereadores Alex e Rubens
Nésio

Dois secretários de Estado, do Governo de Minas visitaram
a Câmara Municipal. O deputado estadual licenciado, Sávio
Souza Cruz, secretário de Saúde foi recebido pelos vereadores Alex Sandro e Rubens Nésio. Já o secretario de Direitos
Humanos foi recebido pelos vereadores Alex Sandro, Rubens Nésio e Léo Reis.

Câmara dá apoio total ao Esporte

Reunião Itinerante em São Cristóvão

Buscando uma aproximação junto às comunidades para ouvir
as reivindicações de cada localidade, a Câmara Municipal
realizou uma Reunião Itinerante no Distrito de São Cristóvão. A principal reivindicação dos moradores foi a construção de uma rede de captação de esgoto. E a comunidade foi
atendida. A Câmara Municipal fez devolução antecipada de
recursos e a Prefeitura realizou a obra.

Diversas modalidades de esportes receberam apoio da Câmara Municipal. Devoluções de recursos para reforma da
Quadra Poliesportiva Professor Antônio Carlos de Oliveira
(Quadra da Rua de Baixo) e para o Sport Club Rio Preto para
reforma e melhorias no vestiário e manutenção do campo de
futebol.
Apoio às Olimpíadas realizadas em Rio Preto nos anos de
2015 e 2016.

