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Vereadores aprovam dois projetos na 38ª Reunião Ordinária
canais para o relacionamento com a
sociedade, por meio do atendimento
telefônico gratuito, presencial, sítio
eletrônico, consultas e audiências
públicas, sob a coordenação da
Ouvidoria e apoio da Assessoria de
Comunicação Social;
Editar normas técnicas
relativas à qualidade e regularidade dos
serviços e fiscalizar seu cumprimento;
Editar normas para a fixação,
revisão e reajuste das tarifas, mediante
mecanismos que induzam a eficiência e
eficácia dos serviços;
Buscar o equilíbrio
econômico-financeiro do sistema,
i n c e n ti v a n d o a e fi c i ê n ci a e a
recuperação dos investimentos;
Garantir a apropriação social
dos ganhos de produtividade;
Colaborar na busca da
universalização do acesso aos serviços
de água e de esgoto;
Tribuna Livre: Representante da ARSAE fala sobre a função fiscalizadora, técnica e econômica da agência
Promover a educação da
população para o uso adequado do
nos Municípios que possuem a prestação de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
recurso hídrico, com o objetivo de
desenvolvimento sustentável, inibindo
ARSAE
sobre
a
fiscalização
dos
legislativo,
baixe
também:
Câmara
s vereadores da Câmara
o consumo supérfluo e seu desperdício.
Municipal de São João prestadores de serviços e punições SJN, disponível para as versões
Nepomuceno votaram e adotadas a quem descumpre as Android e IOS.
Autarquia Especial
Nossa próxima Reunião Ordinária
aprovaram dois projetos de lei no último n o r m a s v i g e n t e s d a a g ê n c i a
A ARSAE-MG é a primeira agência
dia (21/11), às 19:00h, na 38ª Reunião reguladora, além de perguntas sobre a está marcada para o dia (05/12), às reguladora a integrar a estrutura
Ordinária da Sessão Legislativa de qualidade da água no Município, 19:00h. Contamos com a participação institucional do Estado de Minas
capacidade de reserva, capacidade de todos!
2017.
Gerais. Organizada sob a forma de
Portanto, foram aprovados o operacional da Estação de Tratamento
autarquia especial, regime que confere
Projeto de Lei nº 78, de 07 de novembro de Água (ETA), e como cobrar da
A ARSAE
à entidade autonomia de decisão e de
de 2017, que “Altera a Lei nº. 3.080, de prestadora no Município um padrão na
gestão administrativa, financeira,
01 de agosto de 2016”, de autoria do qualidade da água.
técnica e patrimonial. A Agência está
OBJETIVOS
O gerente disse que a agência
vereador José Maria de Almeida, e o
1- Regulamentar e fiscalizar a vinculada ao sistema da Secretaria de
Projeto de Lei nº 79, de 07 de novembro reguladora tem suas fiscalizações prestação dos serviços públicos de Estado de Desenvolvimento Regional e
de 2017, que dá denominação a p r o g r a m a d a s e e m e r g e n c i a i s . a b a s t e c i m e n t o d e á g u a e d e Política Urbana (SEDRU). A ARSAElogradouro público de 'Antônio Maurício Informou, ainda, que as fiscalizações esgotamento sanitário dos municípios MG seguiu o modelo e os parâmetros
Furtado Knop', de autoria do vereador p r o g r a m a d a s s ã o r e a l i z a d a s , atendidos pela COPASA-MG e pela das agências reguladoras de nível
independentemente se o contrato está COPANOR e de outros municípios do federal, entre os quais o “regime
Ruy Rodrigues Barbosa.
Na reunião, o Presidente da ou não em vigor.
Estado de Minas Gerais ou consórcios jurídico de autarquia especial”, um
O gerente da ARSAE foi solícito p ú b l i c o s q u e e x p r e s s a m e n t e importante instrumento do Estado
Câmara, Ruy Rodrigues Barbosa,
convidou para ocupar a Tribuna Livre o em todas as questões levantadas pelos concederem autorização à ARSAE-MG regulador.
Sr. Marcelo de Freitas Oliveira, vereadores e pelo prefeito municipal, para a realização dessas atividades.
engenheiro civil e gerente de sendo que, em alguns casos, o próprio
A MISSÃO DA ARSAE
fiscalização operacional da Agência representante da agência pediu
Regular e fiscalizar a prestação
2- Editar normas técnicas,
R e g u l a d o r a d e S e r v i ç o s d e compreensão por talvez não saber econômicas, contábeis e sociais, dos serviços de forma transparente,
A b a s t e c i m e n t o d e Á g u a e d e responder a alguns questionamentos incluindo o regime tarifário, para a técnica, ética, com independência
Esgotamento Sanitário do Estado de d a s a u t o r i d a d e s , p o r e s t a r prestação de serviços públicos de decisória, buscando a universalização
Minas Gerais – ARSAE/MG. O gerente representando apenas uma das áreas a b a s t e c i m e n t o d e á g u a e d e do atendimento e a qualidade dos
explicou quais são as atribuições da técnicas da agência.
esgotamento sanitário em Minas serviços, em compromisso com a
M a i s i n f o r m a ç õ e s b a i x e o Gerais.
Agência e que a mesma exerce a
sociedade e meio ambiente.
fiscalização e regulação técnica e aplicativo institucional “Câmara
3- Fiscalizar o cumprimento pelas
A VISÃO DA AGÊNCIA
econômica nos Municípios que Participativa”, digitando Câmara SJN, concessionárias, pelos usuários e pelo
Ser reconhecida como uma
p o s s u e m a p r e s t a ç ã o d e disponível para Android e IOS. Aí, é só poder concedente das normas traçadas
abastecimento de água e esgotamento abrir o link TV Câmara para assistir na para a prestação dos serviços, zelando a g ê n c i a r e g u l a d o r a d e a l t a
sanitário realizados pela empresa íntegra o conteúdo dessa reunião.
pela observância dos direitos, deveres competência técnica, independente,
A rádio Câmara em Ação transmite e obrigações das três partes.
transparente e que valoriza o controle
COPASA, COPANOR e aqueles que
social
ao servir à sociedade no
possuem serviços autônomos e aos nossos cidadãos todas as
4- Orientar os interessados
proposições realizadas em Plenário (consumidores, prestadores do serviço equilíbrio dos interesses dos usuários,
realizaram convênio.
Na oportunidade, o prefeito pelos nossos vereadores. Ouça em: e poder concedente) sobre a aplicação do poder concedente e dos prestadores
de serviços públicos delegados.
municipal, Ernandes José da Silva, e os www.saojoaonepomuceno.mg.leg.br, das normas.
Fonte:
vereadores da Casa de Leis fizeram ou pelo nosso aplicativo Câmara
Objetivos Específicos:
http://www.arsae.mg.gov.br/institu
algumas perguntas ao gerente da Participativa! Para saber a respeito de
Estabelecer e aprimorar
cional/objetivo-operacional
todos os acontecimentos do nosso
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São João Nepomuceno, 31 de outubro a 30 de novembro de 2017

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA E
TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017
- Indicação nº 199/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, sugerindo ao Executivo
Municipal que estude a viabilidade de
implantar em nosso Município o sistema de
“bueiros inteligentes”.
- Indicação nº 205/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitando o retorno das
atividades do programa Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV).
- Indicação nº 198/2017: Vereador Reniraldo
da Silva de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal que construa passeio ao redor do
campo de futebol do distrito de Roça Grande.
Solicitou ainda, que para este mesmo local
sejam instalados alguns bancos.
- Indicação nº 206/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, encaminhando ao
Chefe do Executivo, para sua análise, Minuta
de Anteprojeto de Lei, que regulamenta
critérios para a escolha de turma nas Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino de
São João Nepomuceno. O Procurador
Legislativo explicou a todos os presentes que
o Plano de Cargos e Salários do Magistério é
omisso quanto a este ponto, e que está uma
reinvindicação antiga dos professores.
Salientou que este modelo já é adotado pelo
Estado. O Vereador Edison de Souza Silva
disse que a Secretaria Municipal de Educação
já se manifestou sobre a intenção de
encaminhar a esta Casa novo Plano de Cargos
e Salários do Magistério. Complementando, o
Procurador disse que junto ao Sindicato foram
iniciadas as discussões quanto a esta proposta,
porém, ressaltou que isto não impede que
sejam desde já adotados os critérios para
escolha de turmas pelos professores.
- Indicação nº 204/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando ao
Chefe do Executivo que proceda com a
limpeza do córrego que atravessa nossa
cidade. Solicitou ainda, a limpeza do Ribeirão
dos Henriques, na parte que corta nosso
Município.
- Indicação nº 207/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando ao
Chefe do Executivo que proceda com os
devidos reparos em um buraco localizado na
Rua Pedro Saturnino da Silva, Bairro
Centenário.
- Indicação nº 200/2017: Vereadores
Heldemir Azevedo Alves, Edison de Souza
Silva, José Maria de Almeida e Reniraldo da
Silva de Oliveira, sugerindo ao Executivo
Municipal que estude a viabilidade de instituir
em São João Nepomuceno o Gabinete de
Gestão Integrada Municipal da Segurança
Pública. Os Vereadores Heldemir Azevedo
Alves e Edison de Souza Silva explanaram
sobre a importância da referida implantação.
O Vereador Nei Medina de Oliveira ressaltou
o comparecimentos dos vereadores nos
diversos eventos sobre segurança pública
realizados em nossa região. O Vereador José
Maria de Almeida lamentou a ausência do
Prefeito neste encontro realizado em
Guidoval. O Vereador Nei Medina de Oliveira
justificou a ausência do Prefeito, mas disse
que o mesmo tem comparecido a outros

eventos, tendo, inclusive, já se reunido com o
Governador do Estado, na busca incansável
por soluções para a questão da segurança
pública em nosso Município. O Vereador Írio
Henriques Furtado Filho disse que no dia 05 de
maio, ele e o Prefeito, estiveram presentes em
uma Audiência Pública no Município de Juiz
de Fora, oportunidade em que estiveram
presentes o Secretário de Estado de Defesa
Social, assim como a alta cúpula da Polícia
Civil e Militar e Corpo de Bombeiros.
Ressaltou que o Prefeito fez uso da palavra,
cobrando empenho das autoridades para o
combate à violência e criminalidade em nossa
cidade. Falou ainda, que foi assinado um
documento por todos os presentes solicitando
ao Secretário de Estado melhorias para São
João Nepomuceno, tendo sido, inclusive
algumas das reinvindicações já realizadas, a
exemplo das operações policiais realizadas nos
últimos dias.
- Indicação nº 209/2017: Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo,
solicitando ao Chefe do Executivo que realize
obras de calçamento na Rua Sebastião Bastos
Junior, localizada no Bairro Alto dos Pinheiros.
- Indicação nº 210/2017: Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo,
solicitando ao Chefe do Executivo a realização
de obras de reparo na Capela Mortuária do
Distrito de Araci.
- Indicação nº 201/2017: Vereador Nei Medina
de Oliveira, solicitando ao Chefe do Executivo,
em caráter de urgência, providências junto a
Rua Ferraz de Carvalho, fundos do campo do
Operário Futebol Clube, no Bairro São José,
onde se faz necessário pavimentação asfáltica
ou outro tipo de impermeabilização do piso.
Requereu ainda, a construção de muro de
arrimo no referido local.
- Indicação nº 202/2017: Vereador Nei Medina
de Oliveira, solicitando ao Chefe do Executivo
que estude o custo-benefício para aquisição de
usina de asfalto a frio. O Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo
questionou quanto ao custo do maquinário,
respondendo o Vereador Nei Medina de
Oliveira que o mesmo estaria em torno de
R$12.000,00 (doze mil reais).
- Indicação nº 203/2017: Vereador Nei Medina
de Oliveira, solicitando ao Chefe do Executivo
a construção de travessia de pedestres no
cruzamento das Ruas Bárbara Heliodora com
João Carlos Knop e Praça Francisca Cristina
Soares, no Bairro São José.
- Indicação nº 197/2017: Vereador José Maria
de Almeida, solicitando ao Prefeito Municipal
que estude a viabilidade de dividir as duas
capelas mortuárias do cemitério municipal
para transformá-las em quatro.
ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA E
TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017
- Moção de Aplausos nº 24/2017: Vereador
Heldemir Azevedo Alves, parabenizando a
Escola Estadual Professor Gabriel Arcanjo de
Mendonça pela realização da “1ª Semana de
Conhecimento e Integração”.
- Indicação nº 213/2017: Vereador Nei Medina
de Oliveira, solicitando ao Chefe do Executivo
a construção de muro de contenção, além de
passeio, pavimentação e rede de captação

pluvial na Rua Euclides de Freitas, quase
esquina com Maria dos Anjos Cavalheiro,
bairro São Sebastião.
- Indicação nº 214/2017: Vereador Nei Medina
de Oliveira, solicitando ao Chefe do Executivo
a instalação de grade de proteção, ou mesmo
tela, no corrimão existente na Rua Luís Pasteur,
Bairro São José.
- Indicação nº 216/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitando ao Executivo
Municipal que sejam oferecidas aulas de
reforço escolar em toda a rede municipal de
educação, visando atender crianças e
adolescentes com defasagem de aprendizagem
no turno oposto (contra turno) ao das aulas
regulares, conforme Programa Mais Educação,
que integra as ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE).
- Indicação nº 217/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, sugerindo ao Executivo
Municipal que proceda à implantação do
exame “Oximetria de Pulso” em todo o sistema
de saúde da rede pública do Município.
- Representação nº 21/2017: Vereador
Reniraldo da Silva de Oliveira, requerendo
junto à Empresa Viação Bassamar que estude a
possibilidade de promover uma alteração no
horário do ônibus que sai de São João, às
15h15, com destino à comunidade da Braúna.
A solicitação dos moradores de Araci, Ituí e
Braúna é que o horário seja alterado para as
16h30, contemplando, assim, principalmente
os trabalhadores das confecções que, devido à
hora de saída do trabalho, acabam perdendo a
condução. Requeireu, ainda, que a empresa
possa rever os horários dos ônibus urbanos,
tendo em vista que os mesmos, muitas vezes,
não são cumpridos, havendo atrasos, o que tem
gerado insatisfação nos usuários que precisam
ficar esperando
- Pedido de Providência nº 10/2017: Vereador
Reniraldo da Silva de Oliveira, solicitando ao
Executivo Municipal que se faça cumprir o
direito garantido no Estatuto do Idoso no que se
refere ao atendimento preferencial na
Políclina.
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- Representação nº 20/2017: Vereadores Ruy
Rodrigues Barbosa e Antônio José da Costa,
solicitando ao DEER/MG a instalação de
redutor de velocidade ou outro dispositivo de
segurança viária próximo ao Km 06 da
Rodovia LMG-858, que liga os Municípios de
São João Nepomuceno e Descoberto.
- Indicação nº 212/2017: Vereador Ruy
Rodrigues Barbosa, solicitando ao Chefe do
Executivo a construção de uma passarela ou
faixa de pedestres interligando a Praça Coronel
José Brás ao Clube Democráticos.
- Indicação nº. 215/2017: Vereador Ruy
Rodrigues Barbosa, indicando ao Prefeito
Municipal que sejam instalados pontos de
coleta de lixo eletrônico, principalmente na
área central da cidade, visando facilitar o
acesso.
ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA E
TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017
- Moção de Apoio nº 27/2017: Vereador
Heldemir Azevedo Alves, ao Projeto de Lei nº.
4.241/2017, que está em tramitação na
Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
- Indicação nº 228/2017: Vereador Heldemir
Azevedo Alves, indicando ao Prefeito
Municipal que providencie a construção de
área coberta externa na frente da Policlínica de
São João Nepomuceno.
- Indicação nº 229/2017: Vereador Heldemir
Azevedo Alves, sugerindo ao Prefeito
Municipal que providencie a implantação de
projeto de educação para o trânsito, voltado
para condutores e pedestres, através da
realização de campanhas educativas sobre a
importância de um trânsito mais consciente e
seguro. Requereu, ainda, que o Executivo
possa colocar em prática a Lei nº 2.642, de 27
de outubro de 2009, que dispõe sobre a criação
do Programa de Educação para o Trânsito “O
Futuro Começa Hoje” na pré-escola e nas
escolas de Ensino Fundamental do Município.

- Indicação nº 211/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando ao Chefe
do Executivo que providencie, com urgência, a
revitalização da Praça de Esportes do Bairro
São José. Solicitou ainda, a determinação de
um vigia para o referido local. Por fim,
requereu ao Executivo, dentro das
possibilidades, que realize estudos e
implemente projetos e atividades esportivas,
socioeducativas e culturais para o local.

- Indicação nº 225/2017: Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo,
sugerindo que o Executivo Municipal destine a
verba enviada como sobra de caixa da Câmara
Municipal para atender às necessidades do
Hospital São João.

- Indicação nº 220/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, sugerindo ao Poder
Executivo que se eleve à condição de
patrimônio cultural de São João Nepomuceno
as agremiações carnavalescas do Município,
conforme prevê a Lei nº 2.599, de 18 de março
de 2009.

- Indicação nº 221/2017: Vereador Nei Medina
de Oliveira, solicitando ao Chefe do Executivo
que estude a possibilidade de construir passeio
a partir do cruzamento das Ruas Dr. Mário
Zágari e Augusto César Pereira, Bairro Dona
Lalá, no sentido ao trevo que dá acesso à cidade
de Descoberto.

- Indicação nº 218/2017: Vereador Antônio
José da Costa, solicitando ao Prefeito
Municipal que estude a viabilidade de
implantar na Escola Municipal Dr. Péricles
Vieira de Mendonça as séries finais do Ensino
Fundamental (6º ao 9º ano).

- Indicação nº 222/2017: Vereador Nei Medina
de Oliveira, solicitando ao Chefe do Executivo
que construa duas travessias de pedestre na
Rua Elza Sporch de Freitas, sendo uma
próximo ao cruzamento com a Rua Luís
Detoni, e a outra próximo à Creche Municipal.
Além disso, no cruzamento da Rua Elza Sporch
de Freitas com a Rua Luís Detoni, disse fazerse necessária retificação da rede de captação de
águas pluviais, visto que, quando das chuvas,
os bueiros não dão vazão ao volume recebido,
fazendo com que a água ultrapasse o nível
tolerável, invadindo calçadas e casas,
ocasionando desconforto e insegurança aos

- Indicação nº 219/2017: Vereador Antônio
José da Costa, solicitando ao Executivo
Municipal que instale contêineres de lixo na
Rua dos Henriques, em frente a um açougue
localizado próximo à descida da bacia do
Caxangá, em substituição aos tambores
utilizados como lixeiras.

moradores das residências próximas ao
referido cruzamento.
- Indicação nº 230/2017: Vereador Nei
Medina de Oliveira, recomendando ao Chefe
do Executivo Municipal a necessidade de
instalação de placas indicativas do nome dado
ao logradouro público que dá acesso ao
loteamento Vivendas do Barão (antiga estrada
municipal que ligava a sede de nosso
Munícipio ao Distrito de Roça Grande,
atualmente denominado Rua Dr. Heleno de
Gouvêa Medina).
- Moção de Aplausos nº 26/2017: Vereador
Edison de Souza Silva, parabenizando e
homenageando a equipe feminina da
Alphabeto, campeã da etapa estadual dos
Jogos SESI 2017 na modalidade Queimada.
- Indicação nº 224/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, encaminhando ao Chefe do
Executivo, para sua análise, Minuta de
Anteprojeto de Lei, que visa criar, em nosso
Município, um Núcleo de Prevenção à
Violência e Acidentes.
- Requerimento nº 31/2017: Vereador Edison
de Souza Silva, requerendo à Mesa Diretora
que instaure uma Comissão Especial,
denominada “Cumpra-se”, com a finalidade
de fiscalizar e fazer cumprir as leis já
existentes no âmbito municipal, mas que
ainda não foram colocadas em prática, o que
foi deferido pelo Presidente. A Comissão
então ficou assim constituída: Presidente:
Vereador Írio Henriques Furtado Filho;
Relator: Vereador Heldemir Azevedo Alves;
Secretário: Vereador Edison de Souza Silva.
- Indicação nº 227/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando ao
Executivo Municipal que entre em contato
com a empresa responsável pela manutenção
da iluminação pública em São João
Nepomuceno, a fim de que possa
providenciar a instalação de um braço de luz
em um poste localizado em frente ao nº 236 da
Rua Renê Mendonça, Bairro Vivendas do
Barão.
- Indicação nº 226/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, indicando ao
Executivo Municipal que encaminhe
solicitação à empresa responsável pela
iluminação pública em nosso Município, a
fim de que a mesma providencie a troca das
lâmpadas em toda a extensão da Rua Elza
Sporch de Freitas, Bairro Industrial, por
outras com maior poder de luminosidade.
- Indicação nº 223/2017: Vereador Antônio
José da Costa, solicitando ao Executivo
Municipal que proceda, o mais rápido
possível, à resolução das questões judiciais
envolvendo o embargo do imóvel da antiga
estação ferroviária (hoje rodoviária), para que
se possa realizar a urgente restauração do
prédio que é de importante valor histórico
para o nosso Município.
- Moção de Aplausos nº. 25/2017: Vereador
Ruy Rodrigues Barbosa, parabenizando os
alunos Alessandra Rodrigues, Célis Furlan,
Gabriel Esteves e Maria Eduarda Morais, da
Escola Municipal Dr. Augusto Glória, e os
professores Alfredo Garcia e Sílvia Martins,
pelo brilhante desempenho na 28ª edição da
Feira de Ciências da Universidade Federal de
Juiz de Fora, oportunidade em que
conquistaram medalha de prata.

