
CÂMARA MUNICIPAL DE

INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
 Julho de 2021 - 1ª Edição

# SE LIGA



NOVIDADE

NOVA IDENTIDADE VISUAL
DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de 
São Gonçalo do Rio 
Abaixo criou o seu infor-
mativo semestral cujo ob-
jetivo é divulgar as princi-
pais ações desenvolvidas 
pela casa e o balanço geral 
dos seis primeiros meses 

de trabalho. 
Como a base de trabalho 
para esse biênio é o diálo-
go e a participação, o Bo-
letim será uma forma de 
levar até você os principais 
fatos que aconteceram na 

Câmara.
Boa leitura!
Câmara Municipal de São 
Gonçalo do Rio Abaixo – 
Diálogo e Participação.

Para esse biênio, a Câmara 
Municipal de São Gonçalo do 
Rio Abaixo pretende, além das 
responsabilidades básicas do 
Poder Legislativo, divulgar os 
serviços de assistência pres-
tados à população, como o 
Procon e o CAC (Centro de 
Atendimento ao Cidadão), 
investir no interesse na forma-
ção política e cidadã por meio 
da Escola do Legislativo e 
contar com a participação 
mais próxima da população.

Pensando nisso, foi criada uma 
marca atual e com um design 

moderno e cheia de represen-
tatividade: 

• O círculo poligonal com nove 
pontas, representando as 
nove cadeiras da Câmara Mu-
nicipal e a diversidade de 
ideologias e pensamentos dos 
vereadores eleitos como 
representantes do povo. 

• O Círculo na comunicação 
remete à comunidade, ao 
conjunto, a algo que não tem 
começo nem fim, a uma dis-
cussão ampla e sem imposi-
ção. 

• Para representar o diálogo, o 
polígono é também como um 
“balão de conversa”, símbolo 
facilmente reconhecido em 
expressões gráficas de fala de 
uma pessoa. 

E assim foi criada a nova 
marca da Câmara Municipal 
de São Gonçalo do Rio Abaixo.

CÂMARA MUNICIPAL DE

Presidente da Câmara: Diego Ribeiro
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CÂMARA MUNICIPAL DE

NOVO 
SITE NO 
AR!
O site da Câmara Municipal de São 
Gonçalo do Rio Abaixo está de "cara" e 
acesso novos. Agora, para você ficar por 
dentro de tudo o que acontece na 
Câmara Municipal, basta acessar o link:
www.camarasaogoncalo.mg.gov.br

O site está mais moderno, 
bonito e mais fácil de usar. 

Acesse e conheça!

LANÇAMENTO DAS REDES 
SOCIAIS OFICIAIS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
A partir deste ano, a Câmara 
Municipal de São Gonçalo do 
Rio Abaixo estará presente no 
Facebook e no Instagram. Tra-
ta-se de uma estratégia de 
comunicação com o objetivo 
de criar uma maior proximida-
de com a população por meio 
da informação e da transpa-
rência.

Por meio das mídias sociais, o 
público poderá acompanhar 
as principais notícias sobre o 
que acontece no cotidiano da 
Câmara, acompanhando o 
trabalho de seus vereadores. 
Além disso, serão disponibili-
zadas informações a respeito 
dos órgãos situados na Casa, 

como o Centro de Atendimen-
to ao Cliente (CAC), o Procon e 
a Escola do Legislativo. 

A página no Facebook e o perfil 
no Instagram da Câmara de 
São Gonçalo podem ser aces-
sados pelos seguintes links: 

https://www.facebook.com/-
camarasgramg

https://www.instagram.com/-
camarasgra/ 

CÂMARA MUNICIPAL DECâmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo
Diálogo e Participação.

BALANÇO DOS 
SEIS PRIMEIROS  
MESES DA 
CÂMARA DE 
SÃO GONÇALO

camarasgra

camarasgra
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1º CURSO DE FORMAÇÃO
GERAL SOBRE O LEGISLATIVO  

A Escola do Legislativo Isabel 
Rodrigues, da Câmara Munici-
pal de São Gonçalo do Rio 
Abaixo, realizou nos dias 24 a 
26 de fevereiro o seu primeiro 
curso de formação geral sobre 
o legislativo, destinado aos 
vereadores, assessores, servi-
dores e jovens do Aprendiz 
Legal. Intitulado “Entendendo 
Melhor o Legislativo”, o treina-
mento trouxe como conteúdo 
a organização do Estado e da 
administração orçamentária 
do Poder Legislativo, além de 
promover debates sobre a im-
portância da participação po-
pular na política.

O “Entendendo Melhor o Legis-

lativo” contempla a Resolução 
nº 307 de 2015, que dispõe 
sobre a criação da Escola do 
Legislativo no âmbito do muni-
cípio de São Gonçalo do Rio 
Abaixo, tendo como dever a 
preparação política dos 
vereadores e assessores.

Na quarta-feira (24/02), a 
contadora da Câmara Thayná 
Rocha foi a responsável por 
ministrar o primeiro módulo, 
que falou sobre a administra-
ção financeira e orçamentária. 
Já no dia seguinte, o procura-
dor jurídico Argemiro Castro 
Lana Menezes e o assessor jurí-
dico Fabiano Penido de Alva-
renga apresentaram os mó-

dulos a respeito da organiza-
ção do Estado (seus poderes e 
esferas administrativas), das 
funções do Poder Legislativo e 
do Regimento Interno da 
Câmara Municipal. Por fim, na 
sexta-feira (26/02), o especia-
lista em Gestão de Políticas 
Públicas Evandro Batista dis-
correu acerca dos princípios 
da democracia com relação à 
educação cidadã e à partici-
pação política. 

Após a apresentação do 
módulo, o público aproveitou o 
espaço para tirar dúvidas e 
debater sobre a importância 
do tema no município.

Assessor jurídico Fabiano Penido de Alvarenga    

Presidente da Câmara e os membros da Escola do 
Legislativo Isabel Rodrigues

Procurador jurídico Argemiro Castro Lana Menezes

Especialista em Gestão de Políticas Públicas 
Evandro Batista     

Contadora da Câmara Thayná Rocha 

Treinamento
“Entendo melhor 
o Legislativo”
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PROJETO DE LEI E EMENDAS PARA 
AUXÍLIO A MEIs E MICROEMPRESAS 
DO MUNICÍPIO APROVADAS PELA 
CÂMARA  

 
APROVADA A PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO 
POR VACINAS 
Durante a quinta reunião ordi-
nária da Câmara Municipal de 
São Gonçalo do Rio Abaixo, os 
vereadores aprovaram, por 
sete votos, o Projeto de Lei nº 
06/2021, de autoria do Executi-

vo Municipal, que ratifica o 
protocolo de intenções firma-
do entre os municípios brasi-
leiros com a finalidade de ad-
quirir vacinas para o combate 
à pandemia do Coronavírus.

O consórcio consiste também 
na aquisição de medicamen-
tos, insumos, serviços e equi-
pamentos para a área da 
saúde.

Durante a sétima reunião ordi-
nária da Câmara Municipal de 
São Gonçalo do Rio Abaixo, o 
Projeto de Lei nº 09/2021, que 
autoriza o Poder Executivo a 
conceder auxílio financeiro 
temporário aos microem-
preendedores individuais e 
microempresas em virtude 

dos impactos sociais e econô-
micos causados pela pande-
mia da Covid-19 e dá outras 
providências, de autoria do 
Executivo Municipal, foi apro-
vado por unanimidade em pri-
meira e segunda discussão e 
votação.

        A

PROVADO
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Ao longo do primeiro semestre 
de 2021, o Procon da Câmara 
Municipal de São Gonçalo do 
Rio Abaixo realizou 45 atendi-
mentos, orientando o consu-
midor para tratar especial-
mente de reclamações refe-
rentes a empresas prestado-

ras de serviços de telefonia e 
de TV por assinatura.

Devido à atual situação da 
pandemia, não houve até 
então audiências de concilia-
ção. 

PROCON

CAMPA
NHA DO 
AGA
SALHO 

A Campanha do Agasalho 
2021, realizada pela Câmara 
Municipal de São Gonçalo do 
Rio Abaixo e organizada 
anualmente pela Escola do 
Legislativo Isabel Rodrigues 
iniciou no dia 4 de maio, e 
encerrou no dia 30 de junho.  

A Casa do Legislativo solicitou 
à população que participasse 
por meio de doações de vesti-
mentas, novas ou em bom 
estado, que pudessem prote-
ger do frio, tais como: roupas 
para adultos e crianças (blu-

sas, casacos, jaquetas, calças, 
meias etc), acessórios (touca, 
cachecol, luvas etc), calçados, 
cobertores e roupas de cama.
Durante a Campanha do Aga-
salho, a Câmara Municipal de 
São Gonçalo do Rio Abaixo 
arrecadou mais de 750 itens,  
que foram destinados às famí-
lias carentes do município. 
Doze famílias, que foram até a 
Sede do Legislativo à procura 
da ajuda, já foram beneficia-
das.

No dia 1º de julho, o restante 
dos donativos foi entregue à 
Assistência Social, na Secreta-
ria de Trabalho e Desenvolvi-
mento Social, que irá distribuir 
os agasalhos a todos que mais 
necessitam.

A Câmara Municipal de São 
Gonçalo do Rio Abaixo e a 
Escola do Legislativo Isabel 
Rodrigues agradecem imen-
samente a todos que se mobi-
lizaram e contribuíram com as 
doações para aquecer o inver-
no de quem mais precisa.

45
ATENDIMENTOS
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CENTRO DE ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO

Cadastro para 
vacinação

Inaugurado em 25 de junho de 
2014, o CAC realiza várias 
ações voltadas ao atendi-
mento efetivo do cidadão, tais 
como: informações sobre as 
atividades da Câmara; escla-
recimentos sobre a emissão 
de documentos; informações 
acerca dos direitos em relação 
aos benefícios oferecidos pelo 
governo federal, estadual e 
municipal; trabalhos direcio-
nados à defesa dos direitos 
humanos; informações sobre 
órgãos federais, sobre o SINE 
etc. 

Ao longo do primeiro semestre 
de 2021, foram realizados 
4.279 atendimentos, enquan-

to 101 cidadãos fizeram uso de 
seu núcleo de informática. As 
principais assistências foram 
referentes à: 

• Emissão de cópias (xerox) 
para admissão de empresas, 
inscritos ao auxílio estudantil e 
documentação relacionada à 
saúde; 
• Orientação e elaboração de 
currículos; 
• Impressão de boletos; 
• Cadastro para a vacinação 
contra a Covid-19, destinada 
aos residentes do município 
com idade de 18 a 59 anos, 
com comorbidades. 

Durante os meses referentes à 

Onda Roxa, o número de aten-
dimentos foi menor do que o 
previsto, especialmente no 
mês de março, quando a 
Câmara suspendeu as suas 
atividades presenciais. Uma 
vez retomados os atendimen-
tos, o CAC tem seguido todos 
os protocolos de segurança 
contra o avanço do coronaví-
rus: o uso de máscara é obri-
gatório e são feitos apenas 
dois atendimentos por vez. 

Além disso, para ter acesso à 
Câmara, o cidadão tem sua 
temperatura verificada e é 
preciso higienizar as mãos 
com álcool em gel na entrada. 

Nos meses de maio e junho, o 
CAC realizou 111 cadastros de 
residentes do município de 18 
a 59 anos, com comorbidades, 
para a vacinação contra a Co-
vid-19.



PLANO DIRETOR: 
PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA
É REALIZADA NA CÂMARA 
No dia 1º de junho, a Câmara 
Municipal de São Gonçalo do 
Rio Abaixo recebeu a primeira 
audiência pública para dis-
cussão sobre a revisão do 
Plano Diretor. Realizada pela 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a sessão consistiu 
em uma apresentação expli-
cativa sobre o que é o Plano 
Diretor e qual a sua importân-
cia para a qualidade de vida 
do município, ministrada pelos 
professores da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG) Dr. Bráulio Magalhães 
e Dr. Alfio Conti.

Além dos vereadores, estive-
ram presentes o Prefeito Muni-
cipal, Raimundo Nonato Bar-
celos (Nozinho-PDT), o Vice-
-prefeito, Leandro Amora de 
Castro (Leo Amora-PSB), a 
Secretária de Governo, Joceli-

ne Maria Kelles, a Secretária de 
Meio Ambiente, Eunice Florên-
cia dos Santos, o Secretário de 
Obras e Serviços Urbanos, 
Eduardo José Quaresma, e o 
pesquisador do Geotec Labo-
ratório/UFMG, Pedro Henrique 
Figueiredo Araújo. O Presidente 
da Câmara, Diego José Ribeiro 
(PDT), não pôde comparecer 
por motivos de saúde, sendo 
substituído pelo Vice-presi-
dente da Casa, Eloísio Raimun-
do dos Santos (Lulu-PDT).

Para dar início à apresentação, 
o professor e arquiteto-urba-
nista Dr. Alfio Conti fez uma 
contextualização sobre como 
se dá a produção formal e 
informal das cidades, e a evo-
lução do processo urbanístico 
no Brasil, explicando também 
acerca da política urbana e do 
estatuto da cidade. Além disso, 

mostrou a definição do plano 
diretor, a sua função social, 
como é elaborado, quem deve 
participar, para que serve, e as 
suas etapas de elaboração e o 
seu processo de aprovação.

Para dar continuidade, o pro-
fessor Dr. Bráulio Magalhães 
expôs a dinâmica do uso da 
terra nos últimos anos, divul-
gando alguns dados prelimi-
nares que justificam a impor-
tância da revisão do plano 
diretor, como as mudanças 
ambientais, a ocupação pela 
mineração e o aumento da 
urbanização no território são-
-gonçalense. Para ilustrar, o 
professor mostrou as mudan-
ças na comunidade do Una, 
destacando o seu crescimen-
to urbano e a sua perda da 
pastagem e agricultura.

Dr. Alfio Conti, professor 
da UFMG, durante a 
audiência pública. 
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Após a apresentação, os pro-
fessores responderam as dú-
vidas da população, que 
acompanhava a transmissão 
pela internet, e dos vereadores 
presentes. A expectativa é que 
o plano diretor seja finalizado 
no fim deste ano, para que seja 
votado pela Câmara no início 
de 2022.

Sobre o Comitê do Instituto de 
Geociências da UFMG

Alfio Conti é professor do De-
partamento de Urbanismo da 
UFMG, urbanista-arquiteto, 
Doutor em Geografia-Trata-
mento da Informação Espacial 
e Pós-Doutor em Planejamen-
to da Paisagem, enquanto 
Bráulio Magalhães Fonseca é 

professor do Departamento de 
Cartografia da UFMG, Doutor 
em Planejamento Territorial e 
Coordenador do projeto de 
revisão do plano diretor. Já 
Pedro Henrique Figueiredo 
Araújo é Pesquisador do 
Geotec Laboratório/UFMG e 
graduando em Engenharia 
Ambiental pela mesma uni-
versidade.

Dr. Bráulio 
Magalhães
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BALANÇO GERAL
• 11 reuniões ordinárias 
• 1 reunião extraordinária 
• 3 audiências públicas 
• 486 indicações aprovadas
• 332 ofícios despachados
• 17 projetos de lei aprovados 
• 8 emendas elaboradas e aprovadas 
• 1 projeto de lei de autoria da Mesa Diretora 



BALANÇO DOS VEREADORES
NOS SEIS PRIMEIROS MESES  

Vereador Diego José Ribeiro

Principais indicações e ofícios:

- Salientou a preocupação com o possível fechamento de captação de água do município em pro-
priedade da empresa Vale S/A. 
- Solicitou a realização de prestação de limpeza e capina das unidades de educação, dos setores 
públicos, dos campos e quadras e dos PSFs. 
- Solicitou a manutenção da rede de iluminação pública da praça da comunidade de Vargem 
Alegre. 
- Solicitou a dedetização nos bairros e comunidades rurais, contra o mosquito do dengue, a fim de 
dar mais conforto e segurança aos moradores e visitantes da nossa cidade.
- Solicitou a pavimentação da Rua Arthur Bernardes, na Comunidade do Una, e de estradas nas Co-
munidades do Machado e da Vargem da Lua. Além disso, requereu a manutenção da rede elétrica 
da Comunidade do Una e a construção de um trevo na MG-129 para ter acesso à Comunidade do 
Machado.

Vereador Cássio Túlio Rodrigues Silva – Cássio do Una

Principais indicações e ofícios:

- Requereu a apresentação do resultado final da elaboração por empresa terceirizada do quadro 
de funções consideradas insalubres no município, inclusive com grau de risco e equipamentos de 
proteção individual utilizados e/ou em cada uma dessas funções.
- Requereu o estreitamento de laços e parcerias entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e o Senai-MG, proporcionando a oferta de cursos profissionalizantes para capacitar os nossos 
jovens. 
- Solicitou que fossem avaliados os quadros de remanejamento dos funcionários da saúde. 
- Requereu que os órgãos do Executivo Municipal respondessem os ofícios encaminhados pelos 
vereadores da Câmara Municipal. 
- Requereu itens de estrutura, aperfeiçoamento e atendimento que são necessários para a manu-
tenção da qualidade do atendimento ao público e para suporte dos profissionais que atuam no 
P.A, quais sejam: colocação de dispensers de álcool em gel nos banheiros do P.A; instalação de sof-
tware de atendimento e controle na recepção, juntamente com o prontuário informatizado; cober-
tura lateral na tenda instalada na área externa, devido à baixa de temperatura no município; pintura 
e reforma das paredes que estão com mofo e trincas; manutenção das portas e marcos, que estão 
infestadas de cupim;  manutenção definitiva no telhado do andar superior, visando resolver proble-
mas de vazamentos e infiltrações.
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Vereador Flávio Silva de Oliveira – Flavinho Terra Branca

Principais indicações e ofícios:

- Solicitou fiscais de postura nas ruas da cidade, para atuarem na fiscalização das medidas preven-
tivas contra a COVID-19.
- Solicitou prioridade na lista de vacinação para a classe dos caminhoneiros e trabalhadores dos 
setores do comércio e serviços.
- Solicitou limpeza e dedetização dos bueiros, bocas de lobo e canaletas da cidade. Além disso, 
requereu capina e limpeza de vários bairros da cidade, melhoria na distribuição de água e ligação 
de poço artesiano.
- Solicitou melhoria da iluminação pública em Vargem Alegre, recapeamento das ruas dos bairros 
Vale do Ouro e Patrimônio, e um ônibus para fazer a rota Centro-Bairro Santa Catarina.
- Solicitou a implantação do "Programa de Educação Financeira" nas escolas do município.

Vereador Fábio Justino Alves – Sassá

Principais indicações e ofícios:

- Solicitou o recapeamento em pavimentação asfáltica nas ruas do Bairro Vale do Ouro, além da 
manutenção/reparação do calçamento na Avenida Tancredo Neves, na Comunidade do Una.  
- Solicitou que fosse avaliada a possibilidade de utilizar a referida Casa Legislativa para servir de 
palco para a emissão de carteira de identidade dos cidadãos são-gonçalenses. 
- Solicitou informações sobre a suspensão facultativa, por até 120 dias, do pagamento de parcelas 
de empréstimos consignados.
- Solicitou providências quanto à disponibilidade de transporte coletivo para as comunidades.
- Solicitou informações sobre a cesta básica e o vale gás, benefícios que foram disponibilizados à 
população de nossa cidade, em virtude da pandemia da Covid-19, requerendo também informa-
ções sobre o cartão “vida nova”.

Vereador Eloísio Raimundo dos Santos - Lulu

Principais indicações e ofícios:

- Solicitou a construção de uma quadra de esportes na Comunidade de Chácara Velha. 
- Solicitou a realização de tratamento de esgoto nas Comunidades de Mãe D’água e Chácara 
Velha. 
- Solicitou que a prefeitura realizasse eventos culturais com transmissão pela internet. 
- Solicitou a substituição do calçamento de pedra para asfalto das ruas das comunidades do Fer-
nandes e do Cedro. 
- Solicitou que a prefeitura instalasse energia elétrica em dez casas na Comunidade Córrego dos 
Pereiras, e iluminação da Rua Castelo Branco, na Estrada de Santa Bárbara. 
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Vereador Marcos Antônio Bicalho - Kito

Principais indicações e ofícios:

- Solicitou informações acerca da paralização das obras no município.
- Solicitou que disponibilizasse um carro para transporte de pacientes em dias de consulta nos 
PSFs de Pacas e do Fernandes.
- Solicitou que fosse realizada uma audiência pública com representantes para discutir sobre a 
volta às aulas.
- Solicitou a criação de um sistema, juntamente com os PSFs do município para acolhimento e 
alinhamento aos pacientes pós-Covid.
- Solicitou o retorno das cestas básicas e gás para famílias vulneráveis, assim como das cestas “Me-
renda Solidária”.

Gladston Marcelo de Castro

Principais indicações e ofícios:

- Comunicou a necessidade de reavaliação e reintegração do benefício do vale gás e da cesta 
básica. 
- Encaminhou o projeto “Empreendedorismo na Escola”, para que a secretaria possa realizar a sua 
análise e indicar a viabilidade da introdução do referido desígnio. 
- Solicitou que fosse avaliada a possibilidade de utilizar a referida Casa Legislativa para servir de 
palco para a emissão de carteira de identidade aos cidadãos são-gonçalenses.
- Comunicou sobre as dificuldades dos moradores das zonas rurais, principalmente residentes nas 
comunidades de Ponte Coronel e Borges, no que tange à  possibilidade de ingresso em empresas 
privadas em trabalho de prestação de serviço na região, devido à carência de transporte.
- Solicitou a construção de uma avenida que liga o Alto do Patrimônio à BR 381.

Vereador Marlon Túlio Pessoa Costa

Principais indicações e ofícios:

- Solicitou três postes na Comunidade de Chácara Velha. 
- Solicitou iluminação na Rua São José, no Bairro Santana. 
- Solicitou a instalação de uma cobertura na quadra do Bairro Santa Catarina, assim como a am-
pliação do ponto de ônibus na mesma localidade. 
- Solicitou a reforma do Campo do Operário. 
- Solicitou a revitalização das entradas da cidade (como nos trevos do Belleus, Sapo Ronca, Passa 
Dez, Una e Parque de Exposições), e da Rua Estrela de Davi, no Bairro Santa Efigênia. 
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Principais indicações e ofícios:

- Solicitou a construção de um campus universitário na cidade.
- Solicitou a implantação de um centro de Especialidades Odontológicas, com o objetivo de realizar 
tratamentos nas áreas de canal, gengiva, cirurgias menores, peças e tratamentos ortodônticos 
referenciados por especialistas.
- Solicitou a criação de vagas de estágios remunerados no período de férias para são-gonçalenses 
que estudam fora do Município.
- Solicitou implementação de campanha permanente de combate a pedofilia e exploração sexual 
de crianças e adolescentes no Município.
- Solicitou a criação do banco de coleta de leite materno no Centro e Saúde.

Vereador Otávio Isidório Teixeira – Tatá 


