CÂMARA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

MOSTRA O SEU TRABALHO PELOS
CIDADÃOS DE RIBEIRÃO DAS NEVES
VEREADOR LÉO DE AREIAS
TOMA POSSE COMO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Em sessão solene, realizada no dia 27 de dezembro de 2017,
foi empossada a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves – exercício 2018. A solenidade aconteceu
no Plenário da Câmara e contou com a presença de autoridades
políticas, servidores e população. O Vereador Leandro Alves Rocha
(Léo de Areias) tomou posse como Presidente da Casa.
Também foram empossados os novos membros da Mesa
Diretora da Câmara, que, além do novo Presidente Leandro Alves
Rocha (Léo de Areias), será composta pela Vereadora Neuza
Mendes da Silva (Neuza do Depósito), como Vice-Presidente,
pelo Vereador Vicente Mendonça da Costa (Mendonça), como
Primeiro Secretário, e pelo Vereador Delmario Gil Viana (Mazinho
da Quadra), como Segundo Secretário.

CÂMARA MUNICIPAL REALIZA DEBATE SOBRE O
DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO
A Câmara Municipal de Ribeirão das Neves foi palco de
um encontro que marcou a inclusão social no município.
No dia 2 de abril, data que comemora-se o Dia Mundial de
Conscientização do Autismo, foi promovida uma roda de
debate pelo legislativo municipal.
O debate contou com a presença de diretores escolares,
representantes das Secretarias de Esporte e Cultura, Assistência
Social e Educação e pelo Grupo de Pais de Autistas de Ribeirão
das Neves, que puderam tirar suas dúvidas sobre o tema. Na
participação dos representantes do Poder Executivo, foi divulgada
a contratação de 202 professores de apoio para atuar com as
crianças que possuem necessidades especiais no município.
O destaque do evento foi a participação dos pais, alguns com os
diagnósticos recentes, que perceberam que podem contar com a
orientação dos profissionais da saúde e com o Poder Legislativo
para que, de fato, alcancem progresso no tratamento de seus
filhos, o bem mais precioso que eles possuem.

OBRAS BUSCAM DAR MAIS CONFORTO E
ACESSIBILIDADE À CASA LEGISLATIVA

CÂMARA DE
RIBEIRÃO
DAS NEVES
EM OBRAS!

Pensando no bem-estar e conforto dos cidadãos e funcionários, a Câmara
Municipal de Ribeirão das Neves passou por algumas reformas, como: pintura
das paredes e do piso e instalação de cerâmica nas paredes e no piso da cozinha.
As outras obras buscavam dar acessibilidade à Casa. Após a posse da Mesa
Diretora 2018, surgiu a preocupação de garantir o direito do portador de
necessidades especiais ter acesso às dependências da Câmara com mais
conforto e de acordo com a Lei. Assim, as obras foram iniciadas com a instalação
do elevador e a adaptação dos banheiros. Agora, todos os cidadãos têm acesso
ao segundo andar do prédio, onde são realizadas as reuniões plenárias.

Estacionamento com exclusividade

Banheiros adaptados

Após a solicitação da Mesa Diretora da Câmara, por meio do ofício 268/2018,
à Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, a Câmara Municipal também
passou a contar com vagas de estacionamento exclusivas para deficientes
físicos e idosos. A referida solicitação buscava o cumprimento da Lei Federal
10.098/2000 que, no ART 7°, dispõe que em todas as áreas de estacionamento
de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas
vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência
e com dificuldades de locomoção.

Elevador para acesso ao 2º andar

Rebaixamento para acesso de cadeirantes

NOVAS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E SOM
Além das reformas, o Plenário da Casa recebeu a instalação
de novos equipamentos de som e vídeo, possibilitando
que a Câmara faça transmissão externa das reuniões.
Durante o ano, a Mesa Diretora também conseguiu
construir salas para ampliação dos setores administrativos
da Câmara, construir um estacionamento para os
funcionários, revitalizar os jardins e criar um espaço com
tenda e mesa de refeitório para maior comodidade dos
funcionários no horário das refeições e para a realização
de pequenos eventos.
“O prédio da Câmara precisava receber essas novas
construções e passar por uma reforma, visando dar
conforto tanto para os cidadãos, quanto para os nossos
funcionários. Conseguimos avançar muito e, hoje,
temos um espaço muito melhor para todos”, destacou
a Mesa Diretora.

Instalação de novos equipamentos de áudio e som

Estacionamento e criação de espaço de refeitório para funcionários
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PROJETOS DE LEI IDEALIZADOS
PELOS VEREADORES E
PELA MESA DIRETORA

Em 2018, a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves aprovou 18 projetos de lei de autoria da
Mesa Diretora e dos Vereadores. Os projetos, antes de serem discutidos e votados pelo Plenário
da Casa, passam por diversas etapas, como aprovação de duas comissões internas.
CONHEÇA OS PROJETOS APROVADOS EM 2018:

1. Projeto de Lei Nº 003c/2018
Autora: Mesa Diretora – 10/02/2018

Dispõe sobre a convocação de servidores do Poder Legislativo Municipal para prestação
de serviço em regime extraordinário de trabalho e dá outras providências.

2. Projeto de Lei Nº 005c/2018
Autor: Vereador Leandro Alves Rocha – 02/02/2018

Dispõe sobre alteração do § 2º do art. 5º da Lei Municipal nº 3.666, de 5 de fevereiro de 2015.

3. Projeto de Lei Nº 007c/2018
Autor: Vereador Messias M. Veríssimo – 06/02/2018

Institui a Campanha Municipal de Estímulo ao Cuidado da Saúde Mental e Bem-Estar,
denominada Janeiro Branco.

4. Projeto de Lei Nº 008c/2018
Autor: Vereador Carlos Figueiredo – 05/02/2018

Dispõe sobre concessão de Título de Utilidade Pública Municipal ao Instituto de Apoio a
Pessoas Carentes e Portadores de Câncer.

5. Projeto de Lei Nº 009c/2018
Autor: Vereador Ramon Raimundo R. Costa – 25/01/2018

Dispõe sobre o livre acesso dos vereadores em qualquer órgão e/ou repartições da administração
pública municipal, bem como de todo e qualquer documento, expediente e arquivo que requerer,
podendo examinar, vistoriar e copiá-los no próprio local ou em outro que venha a ser determinado
pela autoridade administrativa competente.

6. Projeto de Lei Nº 010c/2018
Autora: Vereadora Neuza M. da Silva – 12/03/2018

Institui o prêmio “Mulher Destaque do Ano”, no município de
Ribeirão das Neves, e dá outras providências.

7. Projeto de Lei Nº 011c/2018
Autor: Vereador Ramon Raimundo R. Costa – 26/02/2018

Proíbe a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de água e esgoto (COPASA)
cobrar taxa de rede de esgoto ou adotar prática similares.

8. Projeto de Lei Nº 012c/2018
Autor: Vereador Leandro Alves Rocha – 28/02/2018

Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão em áudio e vídeo ao vivo,
via internet, dos processos licitatórios realizados pelos Poderes Executivo
e Legislativo do município de Ribeirão das Neves e dá outras providências.

9. Projeto de Lei Nº 021c/2018
Autor: Vereador Edson Gonçalves Gomes – 02/04/2018

Dispõe sobre a divulgação de desaparecidos no
município por meio de correspondências oficiais.

10. Projeto de Lei Nº 023c/2018
Autor: Vereador Leandro Alves Rocha – 13/04/2018

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo público
realizarem desembarque em horário especial para idosos, deficientes físicos e mulheres
fora das paradas predeterminadas e dá outras providências.

11. Projeto de Lei Nº 031c/2018
Autor: Vereador Leandro Alves Rocha – 24/04/2018

Institui o cartão de identificação para pessoa com transtorno do espectro autista,
residente no município de Ribeirão das Neves, e dá outras providências.

12. Projeto de Lei Nº 033c/2018
Autora: Mesa Diretora – 08/05/2018

Concede revisão geral anual do subsídio mensal de vereadores da
Câmara Municipal de Ribeirão das Neves.

13. Projeto de Lei Nº 034c/2018
Autora: Mesa Diretora – 10/05/2018
14. Projeto de Lei Nº 041c/2018
Autor: Vereador Leandro Alves Rocha – 11/06/2018
15. Projeto de Lei Nº 043c/2018
Autor: Vereador Ramon Raimundo R. Costa – 11/06/2018

Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio à Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de cópia dos editais e minutas
de contratos de todas as modalidades de licitação do Poder Executivo.

Dispõe sobre a criação da Semana do Empreendedorismo nas escolas municipais
de Ribeirão das Neves e dá outras providências.
Altera o Art. 1º da Lei Nº 3.910, de 4 de junho de 2018, que proíbe a concessionária
prestadora de serviço de fornecimento de água e esgoto de cobrar ou de adotar práticas similares
enquanto a estação de tratamento ainda não está em funcionamento.

16. Projeto de Lei Nº 044c/2018
Autor: Vereador Messias M. Veríssimo – 13/06/2018

Dispõe sobre concessão de título de utilidade pública
municipal a União da Região Veneza – UNIREVEN.

17. Projeto de Lei Nº 045c/2018
Autor: Vereador Fábio Luiz N. Caballero– 14/06/2018

Dispõe sobre concessão de título de utilidade pública municipal
ao Instituto Professor Leonardo Alves Nascimento.

18. Projeto de Lei Nº 046c/2018
Autor: Vereador Messias M. Veríssimo – 11/07/2018

Dispõe sobre o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária
PMPC e dá outras providências.

CÂMARA DE RIBEIRÃO DAS
NEVES COMEMORA O DIA
INTERNACIONAL DAS MULHERES
A Câmara Municipal realizou evento em comemoração ao Dia
Internacional das Mulheres, por iniciativa da Vice-Presidente e
Vereadora Neuza Mendes. Estiveram presentes: os vereadores, os
representantes da Prefeitura, dos Poderes Judiciário e Legislativo, da
PMMG e os cidadãos de Ribeirão das Neves.
O objetivo do evento foi conscientizar a sociedade para uma vida
com mais respeito e igualdade, sem violência contra a mulher.
A Vereadora Neuza Mendes, idealizadora do evento, afirmou que:
“Seja no âmbito familiar, no mercado de trabalho, na política, na área
social ou no trânsito, a luta pelo respeito e igualdade é permanente
e urgente”. A Vereadora ainda agradeceu e dedicou a homenagem a
todas as mulheres.

CÂMARA MUNICIPAL
REALIZA 19 AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS EM 2018
CIDADÃO TEM SUA VOZ
CADA VEZ MAIS OUVIDA

FEVEREIRO

DIA 26 – PSF Menezes – Bairro Menezes – Vereadores
Leandro Alves Rocha e Vanderlei da Rocha Teixeira.
DIA 14 – Bairro Vera Lúcia – Vereadora Neuza Mendes Silva.

MARÇO

A Mesa Diretora 2018, da Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves, intensificou a realização de audiências públicas no ano
de 2018. Ao todo, 19 audiências foram realizadas pela Casa,
dando cada vez mais voz aos cidadãos de Neves.

As audiências públicas possuem diversas finalidades,
como coleta de dados sobre um certo tema, denúncias, ou
para que as pessoas possam opinar sobre determinado
assunto. O grande propósito das audiências é o de ser
um espaço de permissão ao povo, para que participe da
tomada de decisões e, por isso, é tão importante que as
pessoas participem dessas reuniões.
Saiba quais foram as audiências públicas realizadas
pela Câmara de Ribeirão das Neves em 2018:

DIA 15 – Bairro Nossa Senhora das Neves – Vereadores
Messias M. Veríssimo e Ramon Raimundo R. Costa.
DIA 26 – Bairro Santinho – Vereador Messias Moisés Veríssimo.
DIA 27 – Bairro São José – Vereador Vanderlei da Rocha Teixeira.

ABRIL

VOCÊ SABE O QUE É
AUDIÊNCIA PÚBLICA?
Audiência pública é uma reunião em que os cidadãos
têm a oportunidade de falar e serem ouvidos pelos
seus respectivos gestores públicos, legisladores e
representantes do Ministério Público e do Judiciário.
As audiências públicas unem, em um mesmo local para
debates, a população e aqueles que detêm o poder de
tomar decisões que impactam direta ou indiretamente
em uma cidade, estado ou país.

DIA 22 – Bairro Nova União – Vereador Marcelo de Jesus.
DIA 23 – Bairro Nova União – Vereador Vanderlei da Rocha Teixeira.

MAIO

DIA 17 – Plenário da Câmara – Vereador Marcelo de Jesus.
DIA 19 – Bairro Fortaleza – Vereador Marcelo de Jesus.
DIA 16 – Bairro Vale das Acácias –
Vereador Fábio Luiz Nogueira Caballero.
DIA 12 – Bairro Soares – Vereador Weberson Eduardo da Silva.
DIA 12 – Bairro Maria Helena – Vereador Marcelo de Jesus Martins.
DIA 14 – Bairro Céu Anil – Vereador Marcelo de Jesus.

JUNHO

DIA 21 – Bairro Flamengo – Vereador Marcelo de Jesus.
DIA 25 – Plenário da Câmara – Vereador Messias Moisés Veríssimo.
DIA 29 – Bairro Mizongue – Vereadores Leandro Alves Rocha,
Marcelo de Jesus e Messias Moisés Veríssimo.

AGOSTO

SETEMBRO

DIA 6 – Bairro Landi – Vereador Edson Gonçalves Gomes.
DIA 27 – Bairro Veneza – Vereador Fábio Luiz Nogueira Caballer.

DIA 5 – Bairro Piedade – Vereadores Leandro Alves Rocha
e Neuza Mendes da Silva.

CÂMARA CRIA FRENTE PARLAMENTAR
EM DEFESA DA CRIAÇÃO DE FUNDO
FINANCEIRO COMPENSATÓRIO
DECENTE PARA RIBEIRÃO DAS NEVES
A Câmara de Ribeirão das Neves realizou, no dia 22 de junho, no CAIC, a
primeira reunião para apresentação da Frente Parlamentar em Defesa de
Fundo Compensatório decente para Ribeirão das Neves. A Frente foi criada
pela Portaria N°160/2018, da Câmara Municipal, e tem por objetivo buscar o
aumento do repasse do Governo para custeio de presos que se encontram
nos presídios do município.
Nessa primeira reunião, estiveram presentes os diretores escolares e
profissionais da saúde. Atualmente, o repasse é de R$10,00 por mês, por
preso, valor que não supre nem o gasto com o lixo produzido pelo detento.
A Câmara Municipal criou um abaixo-assinado que será direcionado
ao Governo do Estado. Com o apoio do Prefeito Municipal e de todos os
munícipes, será possível conseguir um repasse decente, podendo revertê-lo
para a saúde, a pavimentação de vias e a construção de escolas. A Frente
Parlamentar destacou que: “cansamos de ser estereotipados como ‘cidade
presídio’ e receber tão pouco por isso. Juntos, conseguiremos mais recursos
e um futuro melhor para nossa cidade”.

VEREADOR LÉO DE AREIAS É
REELEITO PRESIDENTE DA
CÂMARA DE RIBEIRÃO DAS NEVES

TRABALHO BEM-FEITO EM 2018,
CREDENCIOU A REELEIÇÃO DO PRESIDENTE.

