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A Mesa Diretora da Câmara 
foi reeleita para o biênio 2023-
-2024. Diego Ribeiro (PDT) 
segue presidente da Casa, ao 
lado do vice Eloísio dos Santos 
(PDT) e do secretário Marlon 
Costa (PL).

“A Câmara dos vereadores é a 
Casa do Povo e estaremos 
sempre aqui para bem servir 
e fazer o melhor para nossa 
população. Sigo meu com-
promisso de sempre prezar 
pelo diálogo e respeito às 

diferenças”, afirmou o presi-
dente reeleito. A posse para o
novo mandato da Mesa foi 
realizada no dia dois de janei-
ro de 2023.

ELEIÇÃO DA MESA 
DIRETORA 

MESA DIRETORA (2023- 2024)
Presidente da Câmara: Diego José Ribeiro (PDT)
Vice-presidente: Eloísio Raimundo dos Santos (PDT)
Secretário: Marlon Túlio Pessoa Costa (PL)

Assessoria de comunicação: Gracielle Marques e Lara Nascimento 
Projeto gráfico e diagramação: Origami Propagand

Imagens:  Acervo Câmara Municipal 
Jornalista Responsável: Gracielle Marques
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MESA É REELEITA E SEGUE ATÉ 2024

ACOMPANHE A 
CÂMARA NAS 
REDES SOCIAIS As sessões são transmitidas pelo perfil do Facebook

camarasgra camarasgramg
camara municipal de sao goncalo do rio abaixo@@



CÂMARA APROVOU 
GUARDA CIVIL DE SGRA

A Câmara contribuiu com a 
Prefeitura e esteve ao lado da 
população. Deu respaldo e 
agilizou a aprovação do auxí-
lio enchente para famílias e 
empresas que perderam bens 
com as chuvas (Lei Nº 
2213/2022). 

Indicou que os mais de R$730 
mil devolvidos pelo Legislativo 

fossem revertidos ao amparo 
dos moradores que sofreram 
com a inundação do Rio Santa 
Bárbara. Também foi favorá-
vel na alteração do orçamen-
to municipal e abertura de 
crédito especial, de R$ 3,5 mi-
lhões, que viabilizou as ações 
para minimizar os impactos 
da enchente de janeiro. 

Os vereadores Diego, Lulu, 
Sassá, Gladston e Marlon inte-
graram a Comissão Especial 
para avaliar as ações de 
socorro às vítimas, formada 
pela prefeitura. Em novembro, 
a Câmara aprovou o PL nº 
10/2022, que cria comissão 
especial para avaliar as ações 
de apoio aos atingidos. 

Os vereadores aprovaram, por 
unanimidade, a criação da 
Guarda Civil Municipal. O Projeto 
de Lei Complementar nº 
01/2022, do Executivo, teve nove 
votos e foi sancionado em 06 de 
dezembro. 

Para a Câmara, a Guarda Civil é 
um instrumento consolidado 
para a vida tranquila e segura 
dos são-gonçalenses. Em prin-
cípio, serão 30 agentes contra-
tados por concurso público 
dando suporte às polícias Militar 
e Civil.
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ENCHENTES 
Câmara esteve nas tomadas de decisão e
votou por programas de auxílio aos atingidos



CPI DE OBRAS 
PARALISADAS EM SGRA  

 
CÂMARA PARTICIPA DA AGENDA 
PELO DESENVOLVIMENTO DOS 
PRÓXIMOS 10 ANOS

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito encerrou as investi-
gações das obras paralisadas 
pela gestão municipal entre 
2017 e 2020. O relatório final não 
encontrou graves irregulari-
dades nos contratos apurados 
e o parecer final foi encami-
nhado aos órgãos competen-
tes. Trinta testemunhas foram 
ouvidas no processo, que rea-
lizou 18 reuniões e durou 180 
dias. 

O requerimento de abertura 
da CPI foi assinado pelos 
vereadores Cássio (PTB), Tatá 
(PSDB) e Kito (PSDB). A CPI foi 
instaurada em dezembro de 
2021, composta por Marlon 
Costa (presidente), Gladston 
de Castro (relator) e Cássio 
Silva (secretário). E os suplen-
tes Eloísio dos Santos, Fábio 
Sassá e Kito. A Comissão foi 
definida na Portaria nº 70/2021, 
de 29/12/21. 

A Câmara acompanhou de 
perto o processo de revisão do 
Plano Diretor de São Gonçalo 
do Rio Abaixo. Recebeu as au-
diências públicas e participou 
das reuniões sobre as atuali-
zações do Projeto de lei com-
plementar nº 002/2022, entre-
gue oficialmente ao Presidente 
da Câmara, Diego Ribeiro, e 
aos vereadores, em outubro.

O  documento define os passos 
do desenvolvimento da 
cidade para os próximos 10 
anos, pontuando como a 

cidade pode crescer, o macro-
zoneamento das áreas urba-
nas e rurais e aquelas que são 
suscetíveis a atrair empresas e 
os empreendimentos logísti-
cos. 

É um instrumento de desenvol-
vimento e planejamento urba-
nos que permite definir os 
rumos de SGRA, assegurando 
o bem-estar de todos os habi-
tantes. A atualização está pre-
vista na Constituição Federal 
(1988) e no Estatuto da Cidade 
(Lei Federal nº 10.257/01).
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PLANO DIRETOR:
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CÂMARA EM 2022  
SESSÕES 
LEGISLATIVAS

21 Reuniões Ordinárias
03 Sessões Extraordinárias
01 Reunião Especial
05 Reuniões Solenes 

PROJETOS DE 
LEI DO EXECUTIVO

31 Apresentados
29 Aprovados
02 Retirados de pauta

PROJETOS DE 
LEI COMPLEMENTAR

03 Apresentados
02 Aprovados 
01 Em tramitação

PROJETOS
DA CÂMARA 

ATOS OFICIAIS

INDICAÇÕES  

INDICAÇÕES EM CONJUNTO  

22 Apresentados 
14 Aprovados
01 Em tramitação 
05 Rejeitados
02 Retirados 
25 Proposta de emendas 
apresentadas 
08 Emendas aprovadas

Cássio Silva: 14
Diego Ribeiro: 26
Eloísio dos Santos: 5
Edirlei Lacerda Junior: 27
Fábio Justino Alves: 38
Gladston Marcelo de Castro: 124
Marlon Túlio Costa: 11
Marcos Antônio Bicalho: 129
Otávio Isidório Teixeira: 9
Flávio Silva de Oliveira: 10*

*O vereador atuou até abril, quando assumiu
a Secretaria de Transportes do município

03 Projetos de Resolução 
aprovados
42 Portarias expedidas
pelo Presidente
03 Resoluções publicadas 
01 Moção de Pesar emitida
05 Moções de Aplausos
concedidas

Cássio e Marcos Antônio: 03
Fábio e Gladston: 11
Marcos Antônio, Cássio 
e Otávio: 02 
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DESTAQUES DOS
VEREADORES  
Diego José Ribeiro (PDT) 

Com a licença de Flavinho 
Terra Branca (PDT), o vereador 
Edirlei Márcio Moreira Lacerda 
Júnior (PDT) foi empossado 
em maio. Flavinho ocupa o 
cargo de Secretário Municipal 
de Transporte.

SUPLENTE, JUNINHO
DE EDIRLEI TOMOU
POSSE   

Indicação nº 299: Uso de luz solar e reuso da água de chuva
O Presidente da Câmara solicitou que os galpões das novas concessões dos distritos tenham projeto 
para reutilização da água das chuvas e de energia fotovoltaica. “A luz solar é uma fonte limpa, reno-
vável e não poluente. O reuso da chuva economiza água potável, reduz o volume de esgoto e ainda 
contribui na redução de enchentes. Reduzir o consumo e promover a recarga de água e preservar 
os mananciais são medidas para evitar o colapso do abastecimento da cidade”, explica.

Indicação nº 296: Criação do Vale-Feira
Para fortalecer a Feira da Praça e aumentar a renda, sugere a criação do benefício para os servido-
res públicos, que poderá ser para uso nos produtos vendidos. A ação tem como objetivo garantir 
a inclusão social e econômica dos expositores. “Valorizamos os produtores, artesãos e comercian-
tes da cidade. E ainda beneficiamos os servidores”, reforça Diego.
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Eloísio Raimundo dos Santos (PDT) 

Marlon Túlio Pessoa Costa (PL)

Cássio Túlio Rodrigues Silva (PTB)

Implantação do Castramóvel em SGRA
Ao lado dos vereadores Juninho de Edirlei, Fábio Sassá e Gladston, Diego faz parte do grupo que 
trouxe o serviço gratuito de castração na cidade, que teve as inscrições abertas em dezembro. Em 
parceria com a prefeitura, a ação visa atender a população de baixa renda e ainda beneficiar os ani-
mais de rua. “Castração é uma medida de saúde pública e de proteção aos animais, para evitar 
abandono”, frisa.

Indicação nº 309: Canalização em Mãe D’água e Chácara Velha
Atendendo aos pedidos da população, pede que o córrego e o esgoto das comunidades sejam ca-
nalizados, “para garantir abastecimento de qualidade e vida digna para os moradores”, comenta.

Indicação nº 162: Convênio com o IEF Monlevade para Licenciamento Ambiental 
Solicita que a Secretaria de Meio Ambiente e o Executivo firmem convênio, “com o objetivo de facilitar 
os Licenciamentos Ambientais na área urbana e comunidades rurais, já que o IEF tem profissionais 
que possam auxiliar os são-gonçalenses”, diz.

Indicação nº 214/2021: Asfalto até o Fernandes
O vereador aguarda o asfaltamento do trecho que vai do aterro sanitário, passa pela comunidade 
de Palmeiras e vai até a comunidade dos Fernandes. “Já que as obras estão paralisadas por ordem 
judicial pela segunda vez, a população ganhará muito com as melhorias. Indicamos em 2021 e espe-
ramos que seja realizada em 2023”.

Indicação nº 25: Espaço para desabrigados
O vereador solicitou a construção de espaço para receber temporariamente quem, de SGRA, tiver 
que sair de casa devido a desastres naturais, como as enchentes. “Para que a população fique am-
parada e que seja um espaço transitório”.  O pedido fez parte das ações realizadas durante a 
enchente de janeiro. 

Indicação nº 26: Fundo para desastres naturais
Sugere a criação do fundo municipal onde os recursos sejam usados para ações de auxílio à popula-
ção. “A cidade tem sofrido sérios problemas com as chuvas a cada verão e é necessária a criação 
dessa reserva com destinação específica”, explica Marlon.

Indicação nº 310: Subestação elétrica em SGRA
Para evitar problemas de abastecimento de energia, já comuns na cidade, a instalação da subesta-
ção da CEMIG deve garantir o fornecimento regular.

CPI das Obras Paralisadas
Cássio apresentou o requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que inves-
tigou a paralisação das obras iniciadas na gestão passada.  Após o trabalho, levantamentos docu-
mentais e oitivas de testemunhas e indiciados, o vereador apresentou parecer autônomo, separado 
ao oficial da CPI, que aponta irregularidades e está em análise no Tribunal de Contas do Estado e 
foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
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Edirlei Márcio Moreira Lacerda Júnior (PDT)

Fábio Justino Alves (PSB)

Apoio ao esporte amador da cidade
Indicou a criação do programa para o esporte amador em São Gonçalo do Rio Abaixo, que busca 
maior desenvolvimento e incentivo de variadas práticas esportivas. “Esporte é um grande aliado à 
saúde e traz, às nossas crianças, jovens e adultos, valores éticos e morais”, frisa Cássio.

Denúncia de má qualidade da água distribuída à população
Após uma série de reclamações da população, o vereador Cássio contratou a empresa NUGAP para 
realizar análise da água distribuída no município. O resultado apontado pela empresa, na amostra 
da Mina do Brucutu, teria constatado como imprópria para consumo humano. A água é coletada 
por caminhões pipa da Prefeitura que abastecem as residências, postos de saúde e Pronto Atendi-
mento do Município. O vereador cobrou providência do Executivo e realizou denúncia junto ao        
MPMG.

Projeto de Lei Nº 09: Programa Municipal de Bacias de Captação de Água
A proposta tem como objetivo aproveitar as águas de chuva e de enxurradas de forma eficiente, be-
neficiando os produtores rurais e a população. “As bacias de captação mantêm as estradas em 
boa condição, protege contra erosões, recarrega o lençol freático e ainda garante abastecimento 
na estiagem, com impacto positivo ainda para o meio ambiente”, justifica.

Indicação nº 391: Sede da Associação da Agricultura Familiar de Timirim
O vereador solicitou construção de sede própria da associação de Timirim e região para realização 
de reuniões e resolver assuntos urgentes. “A associação vem apoiando os produtores rurais da loca-
lidade e a sede vai fortalecer as várias atividades da entidade”.

Serviço de Castramóvel para SGRA
Juninho de Edirlei também faz parte do grupo que defende a proteção animal e o serviço gratuito 
para a população. “Nossa parceria com o Executivo permitiu que o serviço de graça se tornasse reali-
dade. A castração garante a redução dos animais de rua e dá mais saúde e tempo de vida para 
eles”, explica. 

Projeto de lei nº 07: Semana do Primeiro Emprego
O vereador destaca o PL apresentado em conjunto com o vereador Gladston de Castro, que cria a 
semana municipal para estimular a oportunidade do primeiro emprego. “Queremos conscientizar 
sobre a importância e benefícios dessa inclusão, pois o trabalho é essencial para dar dignidade e 
cidadania aos mais jovens”, ressalta.

Projeto de Lei nº 14/2021: Centro de Educação Infantil Rozeli dos Santos Ribeiro 
O vereador comemora a aprovação do PL de sua autoria, que homenageia Rozeli dos Santos Ribeiro, 
dando o seu nome ao Centro de Educação Infantil, do Bairro Una. O PL foi aprovado na 1ª Reunião Ordi-
nária de 2022. Rozeli lecionou em SGRA, foi moradora atuante e fundadora da Associação Comunitá-
ria do Una e fiel dedicada à Igreja de Santa Rita de Cássia, no bairro.

Castramóvel para SGRA
O vereador também defende a implantação do serviço em SGRA. “Castrar é um ato de cuidado e 
proteção aos animais. Queremos conscientizar da importância de realizar a castração, que evita 
doenças futuras nos bichos, controla agressividade e a marcação e território, evita fugas e que eles 
se reproduzam sem controle. E que todos tenham acesso ao procedimento”, comenta.
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Gladston Marcelo de Castro (PDT) 

Projeto de lei nº 07: Semana do Primeiro Emprego
O vereador destaca o PL sobre a semana municipal que incentiva vagas para primeiro emprego, 
“para incentivar a contratação dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho”, explica.

Implantação do Castramóvel em SGRA
Gladston também atuou na garantia do serviço e afirma que a implantação do Castramóvel é fun-
damental para a cidade. “Temos nos reunido com entidades da região e cidades que já têm expe-
riência para trazer mais esse benefício para os moradores. O serviço gratuito ajuda a dar acesso a 
quem não pode pagar pelo procedimento”, aponta.

Reajuste do auxílio aos estudantes
O vereador comemora o atendimento à indicação de sua autoria, de 2021, para corrigir o benefício 
aos estudantes da cidade. “O auxílio é importante para a especialização desses cidadãos. Houve au-
mento excessivo nos valores de aluguel, moradia, material escolar, mensalidade e combustível, o 
aumento ajuda a amenizar os gastos e garantir a formação dos alunos são-gonçalenses”, ressalta.

Marcos Antônio Bicalho (PSDB)

Otávio Isidorio Teixeira (PSDB)

Indicação para Farmácia Popular 24h
“Para que a população tenha acesso aos medicamentos à noite, aos sábados e domingos e em 
caso de urgência”, Kito indicou o funcionamento da Farmácia Popular em esquema de Plantão 24 
horas.

Transporte em consultas para as Comunidades Rurais
O vereador solicitou a disponibilidade de veículos para atender as comunidades rurais em dias de 
consulta nos PSF’s. E também para atender a população em exames e consultas particulares em 
outro município.

Indicação de Benefícios para os terceirizados
O vereador pediu a inclusão de Plano de Saúde e Gratificação Especial (décimo quarto) para todos 
servidores terceirizados.
“Renovo meu compromisso com toda a São Gonçalo do Rio Abaixo, de trabalhar sempre para o 
Povo, buscando melhorar a qualidade de vida da população e exercer meu trabalho de vereador 
com o máximo de respeito e responsabilidade”.

Indicação nº 53: Bonificação para a Saúde 
O vereador pediu a concessão de bônus para todos os funcionários que atuam na área da saúde 
de SGRA, “setor que vem se desdobrando para atender as demandas do dia a dia”, explica.

Indicação nº 52: Comitê de crise em caso de tragédias
Sugere a criação de um comitê que atue na coordenação de atividades e operações em situações 
trágicas que atinjam SGRA, “com o intuito de que as ações sejam coordenadas e sanadas com 
mais rapidez”, afirma o vereador.

Indicação nº 94: Corrimão no Vale do Sol
Solicitou a construção de escada com corrimão na Rua Alta, que interliga as Ruas Campanário à 
Rua Orcalino Gonçalves, no Bairro Vale do Sol. “Para ajudar e facilitar o deslocamento dos moradores, 
pois é um local íngreme e, em época de chuva, fica perigoso e escorregadio”.



Os vereadores devolveram 
mais de R$ 980 mil à prefeitura 
de SGRA, referente ao montan-
te não utilizado do Orçamento 
de 2022. A entrega é resultado 
das medidas implantadas 
pela Presidência para redução 
de despesas e uma gestão 
eficiente dos recursos públicos.

Os recursos entregues ao pre-
feito Nozinho têm duas indica-
ções de uso: reforma da APAE 

e construção de área de lazer 
na sua sede. E investimento em 
programas de melhoramento 
genético do gado leiteiro para 
gerar mais renda aos produto-
res são-gonçalenses.

Assim, a Casa Legislativa rea-
firma seu respeito e compro-
misso com o dinheiro público 
e comprova sua eficiência ad-
ministrativa.

EFICIÊNCIA NOS RECURSOS: 
CÂMARA DEVOLVE MAIS DE 
R$ 980 MIL AO EXECUTIVO   
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CASTRAMÓVEL  

A Câmara Municipal tem tra-
balhado, em parceria com o 
Executivo, para garantir o servi-
ço gratuito de castração de 
cães e gatos em São Gonçalo
do Rio Abaixo. O mutirão tor-
nou-se realidade e a primeira
rodada de inscrições foi reali-
zada em dezembro, atendendo 
a pessoas de baixa renda, ins-
critas no CADÚnico, e animais 
de rua.

Os vereadores Juninho de Edir-
lei (PDT), Gladston de Castro 
(PDT) e Fábio Sassá (PSB), junto
com o presidente da Casa 
Legislativa, Diego Ribeiro (PDT),
têm se reunido com ONGs, 

veterinários e administrações 
da região para trazer o serviço 
para a cidade e implantar um 
projeto que proteja os direitos 
animais.

Vereadores atuaram para garantir serviço 
gratuito em São Gonçalo
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CAC - CENTRO DE  
ATENDIMENTO AO
CIDADÃO  
Por mês, o CAC tem registrado 
uma média de mil atendimen-
tos aos são-gonçalenses. 
Devido as eleições, a unidade 
realizou o autoatendimento do 
eleitor, com serviços de emis-
são do primeiro título de eleitor, 
transferência de endereço dos 
novos eleitores da cidade, 
recebeu os requerimentos de 
uso do nome social no docu-
mento, justificativas pós elei-
ção e consultas de local de 
votação, dentre outros. 

SERVIÇOS REALIZADOS PELO CAC
• Emissão de cópias (xerox) de documentos e certidões 
para processos de admissão em emprego, inscritos no 
auxílio estudantil e documentação relacionada à saúde;
• Orientação, elaboração, atualização e impressão de 
currículos;
• Orientação sobre INSS, DETRAN, Carteira de Trabalho 
Digital, TRE, CEMIG e site Gov.br;
• Orientação, criação e recuperação de senha de e-mail;
• Impressão de boletos;
• Auxílio nas inscrições para cursos no Senai.

CAC (03/01 A 27/12)
14.726 atendimentos 
53.840 cópias

Autoatendimento
do Eleitor (03/01 A 27/12)
524 Atendimentos 
474 Impressões realizadas 

Núcleo de Informática
(01/03 A 27/12)
348 Atendimentos 
891 Impressões 
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LANÇAMENTO DOS CÓDIGOS 
DE CONDUTA ÉTICA
 Pela primeira vez em sua histó-
ria, a Câmara Municipal de São 
Gonçalo do Rio Abaixo norma-
tizou a conduta de trabalha-
dores e fornecedores do Poder 
Legislativo.

São duas cartilhas produzidas 
com a coordenação da Con-
troladoria Interna. O Código de 
Conduta Ética e Integridade 
orienta a participação em lici-
tações e contratos para os for-
necedores e contratados.

A de Conduta Ética orienta 
comportamentos condizentes 
dos servidores com a função 
pública, direcionada aos 
vereadores, jovens aprendizes 
e prestadores de serviço.

PROCON  
O Procon da Câmara de São 
Gonçalo é referência no apoio 
ao consumidor e solução de 
conflitos. Em 2022, foram 130 
atendimentos realizados. 

Destes, apenas seis aguardam 
resposta dos serviços questio-
nados. A média é de 10 regis-
tros mensais de reclamações. 
O Programa de Proteção e 
Defesa do Consumidor é o pri-
meiro instrumento do cidadão 
para reclamar de questões de 
consumo, oferece atendimen-
to e visa garantir o cumpri-
mento do Código de Defesa do 
Consumidor.

CARTILHA CÓDIGO 
DE CONDUTA ÉTICA E 
INTEGRIDADE APLICADA 
A FORNECEDORES E 
CONTRATADOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 
DO RIO ABAIXO 
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O Programa Aprendiz Legal 
oferece aos são-gonçalenses 
o primeiro contato com o mer-
cado de trabalho. Em 2022, 
quatro jovens aprenderam de 
perto o funcionamento da 
Casa Legislativa. Débora Cristi-
na Teodoro, Luiz Afonso Alves, 
Maísa Ribeiro Torres e Marcos 
Saturnino Junior foram os sele-
cionados para o contrato 

especial de trabalho de apren-
dizagem.

Os aprovados da edição 2023 
foram Alícia da Silva, Cecília de 
Araújo,  Raíssa de Souza e 
Jonathan Raymundo, que já 
começaram suas atividades 
na primeira semana do ano. 
Eles seguem contrato de 12 
meses.  

APRENDIZ LEGAL: 
PROGRAMA CHEGA À 4ª EDIÇÃO    

A CÂMARA FORMA UMA 
JUVENTUDE CONSCIENTE 

CÂMARA DE SÃO GONÇALO
LANÇA OUVIDORIA 
A Câmara instalou mais este 
canal aberto com a popula-
ção. Nela, o são-gonçalense 
tem acesso à informação e 
pode fazer solicitações, suges-
tões, elogios, críticas, reclama-
ções, denúncias e manifesta-
ções relacionadas ao Legisla-
tivo Municipal.

A iniciativa integra o Programa 
Nacional de Prevenção à Cor-
rupção (PNPC) e está prevista 
no Projeto de Resolução nº 
01/2022, da Mesa Diretora, 
aprovado por unanimidade 
pelos vereadores.



O programa de formação polí-
tica e cidadã para estudantes, 
recebeu alunos matriculados 
no 2º e 3º anos do Ensino Médio, 
em SGRA. O projeto é essencial 
para a consciência política 
desses jovens e a formação da 
cidadania.  

A “Saúde Mental do Jovem” foi 
o tema de 2022.  No final do pro-
cesso, os estudantes propuse-
ram ações nas plenárias mu-
nicipais, regional e estadual. O 
Parlamento Jovem Minas é 
promovido pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais em 

parceria com Câmaras Munici-
pais. E tem apoio da PUC Minas. 

A Defesa Civil Municipal foi 
reconhecida pelo seu grande 
empenho, dedicação e bravu-
ra ao servir à população du-
rante as inundações que asso-
laram a cidade em janeiro. De 
autoria do Presidente da Casa, 

vereador Diego Ribeiro (PDT), 
foi entregue a Jean de Lima, 
Messiana Souza, Brenner Silva, 
Marcos Antônio Rodrigues, 
Breno Bicalho, Marcílio Torres, 
Mirlene Soares e Elizette Honó-
rio. 

DEFESA CIVIL   

PARLAMENTO JOVEM MINAS 
2022 RECEBE 20 ESTUDANTES  

EM 2022, A CÂMARA ENTREGOU 
MOÇÕES DE APLAUSOS A CIDADÃOS
QUE SE DESTACARAM  
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O PROJETO É ESSENCIAL
PARA A CONSCIÊNCIA 
POLÍTICA DESSES JOVENS
E A FORMAÇÃO DA 
CIDADANIA.  
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Os três mergulhadores que 
fizeram as buscas da são-
-gonçalense Raíssa, recebe-
ram a moção de aplausos do 
vereador Marlon (PL). José de 
Freitas, Rogério Silveira e Van-
derlei da Silva se destacaram 
como grande exemplo de soli-
dariedade, bravura e coragem. 

Os alunos do CESGRA João 
Lucas Teixeira Moreira e 
Lumara Joana Leite Alves con-
quistaram a medalha de 
bronze na 16ª Olimpíada Brasi-
leira de Matemática das Esco-
las Públicas (OBMEP). A moção 
de aplausos é de autoria do 
vereador Fábio Sassá (PSB).  

A coordenadora do Tratamen-
to Fora do Domicílio, Ardilene 
Beatriz Dias teve reconheci-
mento pela excelência nos ser-
viços prestados. A moção é dos 
vereadores Gladston (PDT) e 
Fábio Sassá (PSB).

Os alunos do CESGRA que se 
destacaram na Olimpíada Ita-
birana de Matemática foram 
homenageados pelo vereador 
Gladston (PDT). Renato Mon-
teiro, Geovana Fonseca, Igor 

Santos e Sarah Utsch ganha-
ram medalha de ouro, duas de 
prata e uma de bronze. Marina 
Salles Nascimento e Ana Luiza 
Silva receberam Menção Hon-
rosa.

MERGULHADORES DE RESGATE    

ESTUDANTES MEDALHISTAS NA OLIMPÍADA 
BRASILEIRA DE MATEMÁTICA 

SERVIDORA DO TFD 

ESTUDANTES QUE SE DESTACARAM NA OIM  



PRÊMIOS DA ESCOLA 
DO LEGISLATIVO  
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MULHERES NOTÁVEIS 2022 MELHOR IDADE 2022 

MÉRITO LEGISLATIVO 2022 MÉRITO ESCOLAR 2022 

PRÊMIO VOLUNTARIADO 2022

Nove são-gonçalenses receberam 
homenagem pelo Dia Internacional da 
Mulher (08 de Março). O prêmio visa a 
mobilização da população para traba-
lhar de forma participativa pela cidada-
nia da mulher.

A Medalha é entregue a nove pessoas e 
entidades de São Gonçalo que presta-
ram serviços notáveis à cidade ou que 
realizaram ações relevantes que mere-
cem destaque. 

Cidadãos e Empresas que prestam ser-
viço voluntário tiveram seu trabalho 
reconhecido por apoiar a rede de soli-
dariedade em SGRA. As associações e 
entidades indicam os agraciados pelos 
vereadores.

Os vereadores homenagearam três 
professores que atuam na cidade e que 
dão nome às medalhas de ouro, prata 
e bronze, entregues aos alunos que se 
destacaram no ano letivo nas escolas 
de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

Homenagem e valorização dos idosos 
que se destacam profissionalmente ou 
prestaram trabalhos relevantes na área 
social. Nove cidadãos são indicados ao 
certificado que celebra o Dia Mundial do 
Idoso (1º de outubro).
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PALESTRAS DA 
ESCOLA DO LEGISLATIVO  

SETEMBRO AMARELO 

DIA DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA 

História de SGRA 

OUTUBRO ROSA
A Câmara aderiu ao movimento mun-
dial e lançou campanha para incentivo 
de políticas públicas de promoção da 
saúde mental. 10 de setembro é definido 
pela Organização Mundial da Saúde 
como o Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio. 

O coordenador do setor de Patrimônio 
Histórico e Cultural de São Gonçalo do 
Rio Abaixo, Danilo Ferreira, apresentou 
pesquisa e documentos históricos que 
recuperam a identidade da população 
negra na formação do município.

Danilo Ferreira abriu as comemorações 
dos 60 anos da cidade com a palestra 
São Gonçalo do Rio Abaixo: Uma História. 
Mostrou documentos que resgatam as 
memórias do município e afirmam que 
a Câmara teve papel fundamental no 
desenvolvimento e transformação de 
SGRA como uma cidade próspera. 

A enfermeira Maria Rafaella Macedo 
falou da importância do autoexame e 
dos procedimentos anuais para preve-
nir o câncer de mama. Quanto mais 
cedo diagnosticado, maiores as chan-
ces de cura. 

NOVEMBRO AZUL 
A enfermeira Josileni Aparecida dos 
Anjos reforçou a importância da realiza-
ção de exames periódicos para detec-
ção precoce de doenças, como o 
câncer de próstata. E que a prevenção 
deve tomar o lugar do preconceito.


