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Vereadores aprovam quatro Projetos de Lei
na primeira Sessão Plenária do mês de abril

Acesse o nosso Portal Institucional e fique por dentro das notícias e proposições dos nossos representantes

O

s vereadores da
Câmara Municipal
de São João
Nepomuceno estiveram
reunidos no dia (03/04), às
19:00h, para 11ª Reunião
Ordinária da Sessão
Legislativa de 2018. Na
ocasião, foram apresentados,
discutidos e aprovados, por
unanimidade, quatro projetos
de Lei que fizeram parte do
processo legislativo daquela
noite.
O primeiro projeto de Lei
aprovado em Plenário foi o de
nº. 09, de 20 de fevereiro de
2018, de autoria do Vereador
Nei Medina de Oliveira, que dá
denominação a logradouro
público de 'Olair Zenir Leite',
seguido pelo Projeto de Lei nº.
12, de 06 de março de 2018,
também de autoria do
Vereador Nei Medina de
Oliveira, que dá denominação
a logradouro público de 'José
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Maria Leite Fam'.
Portanto, a partir da
aprovação das Leis, fica o
Chefe do Executivo autorizado
a dar os nomes de 'Olair Zenir
Leite' e 'José Maria Leite Fam',
a logradouros existentes no
Município de São João
Nepomuceno.
Também foi aprovado, na
sequência, o Projeto de Lei nº.
17, de 20 de março de 2018, de
autoria do Vereador Nei
Medina de Oliveira, que
“Concede o Título de
Cidadania Sãojoanense ao
Senhor Francisco Reginaldo
do Nascimento”.
Francisco Reginaldo do
Nascimento, conhecido como
cearense mineiro, é natural do
estado do Ceará, nascido no
Município de Aracoiaba,
próximo à Fortaleza. Francisco
reside no Município de São
João Nepomuceno há 33 anos.
Filho de Joaquim Moreira do

Palavra do
Presidente

Nascimento e Maria de
Lourdes Silva Nascimento,
também cearenses, e irmão de
Regina Silva do Nascimento,
natural de Minas Gerais.
No decorrer da sua vida
educacional, Francisco
passou por várias formações
e, entre elas: Técnico em
administração pela escola
Estadual Professor Gabriel
Arcanjo de Mendonça –
Polivalente (1998), Técnico em
Contabilidade pela escola Drº
Augusto Glória (2000),
Técnico em Nutrição pela
Elisabeth Rombach (2012),
professor de Educação Física
registrado no CREF: 030713G/MG, formado em
Licenciatura Plena
(Licenciatura e Bacharelado)
em 2014/2015, pela Faculdade
Metodista Granbery no
Município de Juiz de Fora.
Professor e Personal
Trainer nas Academias de

Câmara
itinerante será
realizada nos
bairros do
Município

musculação e nas salas de
aulas, Francisco atua no
projeto Escola Integral da
Escola Estadual Dona Judite
de Mendonça, em esporte,
lazer e xadrez. Hoje, realiza
u m
p r o j e t o
e m
desenvolvimento “Construindo
e pintando nossa sonhada
quadra”, dentro da própria
escola.
Com um vasto currículo e
um dom exemplar ao promover
a educação das nossas
crianças e jovens, Francisco
Reginaldo do Nascimento, o
cearense mineiro, merece o
carinho e a consideração ao
ser homenageado pelos
nossos representantes e toda
a sociedade como um ilustre
cidadão sãojoanense.
O último projeto de Lei,
aprovado em Plenário, foi o de
nº. 18, de 20 de março de
2018, de autoria dos
Vereadores Irio Henriques
Furtado Filho, Antônio José da
Costa e Nei Medina de
Oliveira, que “Institui o 'Dia
Municipal do Lions Clube”.
Portanto, com a aprovação
da Lei, fica instituído no
Município de São João
Nepomuceno o “Dia Municipal
do Lions Clube”, a ser
comemorado anualmente, no
dia 03 (três) do mês de maio,
integrando o calendário oficial
do Município.
Uma das finalidades do
Lions é a de encorajar pessoas

Dois projetos
de Lei foram
aprovados
09ª Reunião
Ordinária

de mentalidade de serviço a
servir suas comunidades sem
recompensa financeira
pessoal, estimular a eficiência
e promover elevado padrão de
ética no comércio, indústria,
profissões, serviços públicos e
empreendimentos privados, e
também promover os
princípios de boa governança
e boa cidadania. Fonte:
http://www.lionsclubs.org/PO/
who-we-are/mission-andhistory/purpose-andethics.php.
To d o s o s p r o j e t o s
mencionados nesta matéria
foram aprovados por
unanimidade pelos vereadores
do nosso Legislativo
Municipal.
Após a sanção do Chefe do
Executivo, as Leis estarão
disponíveis para acesso no
Portal institucional da Câmara
Municipal:
http://www.saojoaonepomuce
no.mg.leg.br/leis/legislacaomunicipal.
Fiquem por dentro das
proposições dos nossos
vereadores, acessando:
http://www.saojoaonepomuce
no.mg.leg.br/processolegislativo/proposicoes-dosvereadores.
Caro cidadão! Participe
das reuniões do nosso
Legislativo! Faça parte dessa
cidadania!

Legislativo aprova
criação do Conselho
dos Direitos das Pessoas
com Deficiência

Proposições
do Legislativo
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Palavra do Presidente

Editorial

Caros Cidadãos Sãojoanenses...

‘‘O poder emana
do povo’’
O compromisso
prioritário dos vereadores
com seus cidadãos é a
assiduidade dos
trabalhos parlamentares
nas comissões e no
plenário. Só assim será
possível dar a devida
atenção às matérias em
votação, geralmente
voltadas aos interesses
imediatos dos munícipes.
A máxima “o poder
emana do povo” é
atendida pelo voto,
porque em nome do
povo, o poder é exercido.
Quando há essa
reciprocidade, fortalecese o exercício da
cidadania, que se
configura com a
aproximação dos
cidadãos dos centros de
decisão, como a Câmara.

Írio Henriques
Presidente

É com muito orgulho que
comunicamos a população que
iniciaremos a partir deste mês de abril
encontros com moradores,
setorizados por bairros, visando o
contato direto com os munícipes para
melhor atender suas reinvindicações.
Tais encontros têm o objetivo de ser
um instrumento da Câmara Municipal,

implementado pelo Presidente e
demais Vereadores, voltado para a
interiorização do Poder Legislativo,
de suas atividades e interação com a
comunidade, buscando chegar mais
próximo da população a fim de
melhor conhecer seus anseios e
necessidades, de acordo com a sua
região de moradia.
Além desta grande conquista,
ainda estamos preparando outros

meios de comunicação para
aproximar ainda mais esta Casa da
nossa população, ou seja, virá mais
novidades por ai...
E no mais, agradecemos
sempre a DEUS pelas bençãos e
maravilhas que das mãos Dele
recebemos, pois é com Ele que
alcançamos toda conquista e vitória,
assim como é Ele que abre todas as
oportunidades em nossas vidas.
Obrigado a todos!

Câmara Municipal realizará reuniões itinerantes
nos bairros do nosso Município
Fiscalizar e atender – A Câmara e a população compartilhando do interesse comum.

A

Câmara
Municipal de
São João
Nepomuceno-MG, em
nome de seu Presidente,
Írio Henriques Furtado
Filho, vem comunicar a
todos os cidadãos que irá
promover, neste ano,
algumas Reuniões
Itinerantes que serão
realizadas nos bairros do

nosso Município. As
reuniões serão divididas
em locais estratégicos, por
setores, onde várias
comunidades poderão
participar e reivindicar aos
nossos vereadores as
demandas sobre serviços
e outros encargos que
podem ser resolvidos pela
administração pública.
A primeira Reunião

Itinerante será realizada
no dia (24/04), às 19:00h,
no Centro Comunitário do
Bairro São José,
localizado à rua João
Carlos Knop, s/nº.
Nesta reunião, a
Câmara irá atender as
solicitações dos Bairros:
Matriz, São Sebastião,
São José, Jardim Bom
Clima, Dona Lalá,

Chácara dos Palmares,
Santo Antônio e Centro.
Mensalmente iremos
divulgar em nossos canais
de comunicação os locais
e as datas destas
reuniões.
É a Câmara
Municipal atendendo aos
interesses das
comunidades! Participe
você também!

Câmara Itinerante 2018
Você ajudando a traçar os caminhos da cidade!

Os Vereadores da Câmara Municipal de São João Nepomuceno – MG farão, durante o ano de
2018, várias reuniões itinerantes com a participação dos moradores dos bairros do nosso
Município, com o intuito de aproximar e promover um debate sobre os assuntos que envolvem o
dia a dia dos cidadãos dessas localidades distintas.

A palavra é sua cidadão!
EXPEDIENTE:
Impresso oficial de divulgação e publicação do
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Marco Almeida - Reg. Profissional MTB/MG n° 18.033
Fotos: Marco Almeida e Adriana Freitas
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Rua Rua Domingos Henriques de Gusmão, 104 - Centro - Cep 36.680-000
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Nosso primeiro encontro será no Centro Comunitário do Bairro São José,
Rua Antônio da Fonseca Lobão, S/Nº.
Dia 24 de abril, às 19 horas.

Primeira Reunião atendendo aos Bairros:
Vivendas do Barão, Matriz, São Sebastião, São José, Jardim Bom Clima, Dona
Lalá, Chácara dos Palmares, Santo Antônio e Centro.

Pratique este ato de cidadania!
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Doação de bem móvel e diploma que concede o Título de Cidadania à
Dra. Geani Itaborahy foram os projetos aprovados na 09ª Reunião Ordinária

Tribuna Livre: Vereadores sugerem reivindicações em prol das questões sociais.

A

C â m a r a
Municipal de São
J
o
ã
o
Nepomuceno realizou a sua
09ª Reunião Ordinária na
noite do dia (20/03), para
apreciar, votar e aprovar dois
projetos de Lei.
O primeiro da pauta foi o
Projeto de Lei nº 11/2018, de
autoria do Vereador Ruy
Rodrigues Barbosa, que
concede o Título de

Cidadania Sãojoanense à
Senhora Geani Maria
Itaborahy.
Advogada, nascida na
cidade de Mar de Espanha,
Geani Itaborahy reside em
São João Nepomuceno
desde o seu primeiro ano de
vida. Geani é mãe de
Patrícia, Marina, Tatiana e
Cláudia. A advogada
trabalhou 24 anos como
defensora pública e faz parte

do Conselho da Comunidade
de Execução Penal e da
Associação de Proteção e
Assistência ao Condenado –
A PA C . A p o s e n t a d a ,
atualmente ainda presta
serviços à comunidade
sãojoanense, principalmente,
atuando nas causas dos
cidadãos que não possuem
condições para pagar
honorários advocatícios.
Portanto, a partir da

sanção do Chefe do
Executivo, fica concedido o
Título de Cidadania
Sãojoanense à Senhora
Geani Maria Itaborahy, que
será entregue à
homenageada, em reunião
solene da Câmara, em data a
ser oportunamente fixada.
O segundo projeto que
entrou na pauta de votações
foi o de nº 20/2018, de 20 de
março de 2018, que dispõe
sobre autorização para
doação de bem móvel
pertencente à Câmara
Municipal de Vereadores de
São João Nepomuceno para
a Prefeitura Municipal de São
João Nepomuceno e dá
outras providências.
Portanto, fica
autorizada a Câmara
Municipal de São João
Nepomuceno a doar “Kit
Impressão Digital –
Registrado no Patrimônio
sob o nº. 628” de sua
propriedade à Prefeitura
Municipal de São João
Nepomuceno.
A doação que se refere
a presente lei será em

caráter definitivo, ficando
autorizado o Presidente da
Câmara Municipal a assinar o
respectivo termo de doação e
entrega para transferência
deste bem em favor da
prefeitura.
No entanto, a partir da
assinatura do termo de
doação, a Prefeitura
Municipal de São João
Nepomuceno fluirá
plenamente do uso do bem e
responderá por todos os
encargos, despesas,
responsabilidade civil,
criminal e administrativa que
venham a incidir sobre o bem
doado. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua
publicação.
Na reunião, os
vereadores também
realizaram várias
reivindicações que serão
direcionadas ao prefeito
municipal para que tome as
devidas providências na
possível solução das
demandas públicas que visam
o contínuo desenvolvimento
do Município.

Legislativo aprova criação do Conselho
dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Projetos do Legislativo e do Executivo são aprovados em reunião ordinária.

Na terça-feira (06/03),
em reunião ordinária, a
Câmara Municipal de São
João Nepomuceno aprovou,
com emendas, o projeto de
Lei nº 01/2018, que cria o
Conselho (COMPEDE) e o
Fundo Municipal dos Direitos
das Pessoas com
Deficiência, bem como
estabelece a Política
Municipal das Pessoas com
Deficiência. A proposta é de
iniciativa do Vereador Irio
Henriques Furtado Filho.
De acordo com o texto
da matéria, o conselho será
composto por 8 membros,
sendo 4 representantes do
Poder Público, indicados

pelas Secretarias Municipais
de Educação, Saúde,
Desenvolvimento e
Assistência Social e
Desenvolvimento Urbano, e 4
representantes da sociedade
civil, indicados pela
Associação Pestalozzi e
Associação de Apoio à Pessoa
com Deficiência de São João
Nepomuceno, para um
mandato de dois anos,
admitindo-se uma única
repetição subsequente. Ainda
segundo o projeto, o órgão tem
como atribuições, dentre
outras, zelar pela efetiva
implantação da Política
Municipal para inclusão das
Pessoas com Deficiência.

Na mesma sessão, foi
aprovado o projeto nº 10/2018,
de autoria do Executivo, que
dispõe sobre a suplementação
de crédito especial e dá outras
providências. Além da
discussão e votação dos
projetos de lei, os vereadores
também apresentaram suas
proposições com sugestões
de melhorias em diversos
pontos do Município.
Todas as proposições
apresentadas pelos
parlamentares podem ser
acessadas através do link
https://www.saojoaonepomuc
eno.mg.leg.br/processolegislativo/proposicoes-dosvereadores.
Por: Adriana de Freitas
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ATA DA QUINTA E SEXTA
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE
2018
- Indicação nº 33/2018: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando
ao Prefeito Municipal, a colocação
de iluminação pública e calçamento
na Rua Projetada, perto da Capela
em Araci.
- Indicação nº 34/2018: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando
ao Prefeito Municipal providências
com relação à construção de
passeio público na Travessa
Prefeito Nagib Camilo Ayupe, em
frente à Asfecer.
- Indicação nº 35/2018: Vereador
Edison de Souza Silva, indicando
ao Chefe do Executivo Municipal a
necessidade de se proceder à
reforma da escada situada na Rua
José Maria Itaborahy, no Bairro São
José.
- Indicação nº 36/2018: Vereador
Heldemir Azevedo Alves,
indicando ao Executivo Municipal
a necessidade de instalação de dois
postes com iluminação na rua que
dá acesso ao loteamento “Caminho
Real”, sendo um próximo ao
terreno do “Michilin” e o outro ao
lado da residência de Sérgio Vagner
Pontes (Pato Roco). Solicitou,
ainda, a instalação de dois braços
com luminárias em dois postes
existentes no local, mas que não
dispõem de iluminação.
- Indicação nº 37/2018: Vereador
Heldemir Azevedo Alves,
indicando ao Chefe do Executivo
que estude a possibilidade de
realizar a coleta de lixo no período
noturno, depois do horário
comercial.
- Indicação nº 38/2018: Vereador
Heldemir Azevedo Alves,
solicitando ao Executivo Municipal
que providencie a troca do atual
guarda-corpo da ponte situada
próximo ao SESI/SENAI por uma
estrutura de concreto. Caso não seja
possível, uma alternativa seria a
instalação de tela ou outra estrutura
que possa proteger o guarda-corpo,
que é muito frágil e acaba
oferecendo riscos de acidente.
Sugeriu ainda, a colocação de grade

de proteção nas laterais da cabeceira
em ambos os lados da ponte.
- Indicação nº 28/2018: Vereadores
Nei Medina de Oliveira, solicitando
ao Chefe do Executivo a
revitalização do trevo que
chamamos, popularmente, de “trevo
de Rio Novo”.
- Indicação nº 29/2018: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando
ao Chefe do Executivo que
providencie a construção de
travessia de pedestres, ou
recuperação das já existentes, na
Rua Geraldo Passe, prolongamento
da Rua Frederico Ozanan, sendo
uma próximo ao nº 796 e a outra, ao
nº 854.
- Indicação nº 30/2018: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando
ao Chefe do Executivo que realize a
construção de abrigo na Rua João
Batista Lima, Bairro Beneti, em
frente ao Posto de Saúde.
- Indicação nº 40/2018: Vereador
Francisco Augusto Baptista de
Oliveira Carillo, solicitando ao
Prefeito Municipal, que estude a
viabilidade de se fazer a retirada do
filtro biológico existente no Bairro
Três Marias, já que, por estar
inutilizado, o local serve como
ponto de uso de drogas e como
depósito de lixo. Após a retirada,
sugeriu que seja feita naquele
espaço a devida urbanização,
analisando a possibilidade deste
local ser loteado para doação a
famílias carentes de nosso
Município ou que seja feita a
construção de uma praça pública.
- Indicação nº. 41/2018: Vereadores
Francisco Augusto Baptista de
Oliveira Carillo, Reniraldo da Silva
de Oliveira e Antônio José da Costa,
solicitando ao Prefeito Municipal
que estude a possibilidade de se
disponibilizar uma ambulância para
que fique de plantão nos Distritos
prestando o serviço de atendimento
médico de urgência, ficando a cargo
ainda, do Executivo, a definição em
qual Distrito deverá ficar localizado
o bem. Caso não seja possível o
atendimento do sugerido acima,
solicitaram que se estude a
viabilidade de se manter no Pronto
Socorro Municipal uma ambulância
destinada apenas aos atendimentos
solicitados pelos usuários dos
Distritos.

- Pedido de Informação nº. 01/2018:
Vereadores Francisco Augusto
Baptista de Oliveira Carillo e
Heldemir Azevedo Alves,
solicitando ao Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de
Educação, que apresente
justificativa para a quantidade de
pontos atribuídos a cada critério
adotado, constantes no Edital nº. 01,
datado de 04 de janeiro de 2018.
Solicitaram ainda, que seja
encaminhada a esta Casa
Legislativa, listagem com a ordem
de classificação de todos os
candidatos, bem como dos
documentos comprobatórios da
pontuação obtida pelos mesmos.
- Indicação nº. 31/2018: Vereadores
Antônio José da Costa, Ruy
Rodrigues Barbosa e Reniraldo da
Silva de Oliveira, solicitando ao
Chefe do Executivo que proceda à
implantação de ondulações
transversais, como redutores de
velocidade, na Rua do Carmo,
Bairro Santa Rita.
- Indicação nº. 32/2018: Vereadores
Antônio José da Costa, Ruy
Rodrigues Babosa e Reniraldo da
Silva de Oliveira, solicitando ao
Chefe do Executivo que autorize a
colocação de interfone no portão que
dá acesso à cozinha na Escola
Municipal Coronel José Braz.

Notícias da Câmara
o calçamento da Rua João Xavier e
Rua Projetada, no Distrito de
Taruaçu. Requereu, ainda, além do
calçamento, complementação da
iluminação pública para as duas
vias.
- Indicação nº 42/2018: Vereador
Francisco Augusto Baptista de
Oliveira Carillo, solicito ao
Executivo Municipal que entre em
contato com a empresa responsável,
a fim de que a mesma providencie a
manutenção da iluminação pública
deste Distrito, tendo em vista que a
maioria das lâmpadas encontra-se
apagadas.
- Indicação nº 43/2018: Vereador
Francisco Augusto Baptista de
Oliveira Carillo, solicitando que o
Executivo Municipal apoie a prática
da corrida em nosso Município,
auxiliando, especialmente o grupo
existente em São João Nepomuceno,
uma vez que o mesmo possui atletas
de ponta, que têm representado
brilhantemente o Município em
diversos eventos. Além do grupo de
corrida, requeiro, também, apoio
para os ciclistas do Município.
- Indicação nº 51/2018: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando
ao Executivo Municipal que realize
melhorias no sistema de escoamento
das águas pluviais da Rua Julita
Leite, Bairro Vivendas do Barão.

- Indicação nº. 39/2018: Vereador
Irio Henriques Furtado Filho, indico
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal que providencie a
instalação de equipamento de
proteção (corrimão) na escada
situada na Rua José Heleno
Albuquerque (Bairro Jujuba), que dá
acesso à Rua Joaquim Alves
Mendonça, (Rua do antigo
Matadouro). Solicitou ainda, a
colocação de corrimão e de mais
uma “braço” de luminária para o
mesmo local.

- Representação nº 02/2018:
Vereador Edison de Souza Silva,
solicitando à Empresa Energisa que
estude a viabilidade de retirar dois
p o s t e s d e e n e rg i a e l é t r i c a ,
remanejando-os para um local mais
apropriado. O primeiro deles está
instalado no meio da calçada na Rua
Miguel Manzo, no Bairro Jujuba,
impedindo a passagem de pedestres,
prejudicando principalmente
idosos, pessoas com deficiência e
mães com carrinho de bebê. O outro
poste situa-se no início da Rua
Joaquim Cruz, no Bairro Avenida.

ATA DA SÉTIMA E OITAVA
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE
2018

- Indicação nº 45/2018: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando
ao Poder Executivo que tome as
devidas providências para
realização de Concurso Público.

- Indicação nº 53/2018: Vereador
Francisco Augusto Baptista de
Oliveira Carillo, solicitando ao
Prefeito Municipal que providencie

- Indicação nº 46/2018: Vereadores
Nei Medina de Oliveira e Antônio
José da Costa, solicitando ao Chefe
do Executivo que autorize reparos
na Praça Antônio Ciscotto,

localizada no cruzamento das Ruas
José Carlos Leite e Expedicionário
Garcia Lopes, no Bairro Santo
Antônio.
- Indicação nº 47/2018: Vereador
Nei Medina de Oliveira,
solicitando ao Chefe do Executivo
que providencie a instalação de
acabamento, podendo ser balaústre,
na proteção de córrego localizado
na Rua Joaquim Murtinho.
Requereu, ainda, a instalação de
Placa sinalizando “Proibido
Estacionar” em um dos lados da
via.
- Indicação nº 48/2018: Vereador
Nei Medina de Oliveira,
solicitando ao Chefe do Executivo
que realize reparos na cobertura do
ponto de táxi localizado na Rua Dr.
Fortes Bustamantes.
- Indicação nº 49/2018:
Vereadores Antônio José da Costa e
Irio Henriques Furtado Filho,
solicitando ao Prefeito Municipal,
solicitando ao Prefeito Municipal
que promova a reforma do prédio
onde funciona a creche do Bairro
Benetti.
- Moção de Aplausos nº. 01/2018:
Vereador Ruy Rodrigues Barbosa,
parabenizando o comandante da
136ª Cia. de Polícia Militar de São
João Nepomuceno, Tenente Luís
Eduardo Quirino Sobreira, bem
como seus comandados, pelo
excelente trabalho realizado
durante o carnaval são-joanense.
- Indicação nº. 52/2018: Vereador
Irio Henriques Furtado Filho,
solicitando ao Executivo Municipal
que providencie obras de melhoria
na infraestrutura do Bairro Santa
Fé, incluindo calçamento e rede de
esgoto.
- Indicação nº. 50/2018: Vereador
Irio Henriques Furtado Filho,
indicando ao Prefeito Municipal a
necessidade premente de se realizar
operação tapa-buracos na Rua Nilo
Rocha, Bairro Três Marias.
- Indicação nº. 44/2018: Vereador
Irio Henriques Furtado Filho,
solicitando ao Chefe do Executivo
que instale uma travessia elevada
de pedestre no início da Rua Norma
Pimenta de Menezes, antes do
acesso à Escola Municipal Péricles
Vieira de Mendonça.

