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PRINCIPAIS
ACONTECIMENTOS
E NOVIDADES
NOVO SITE E LANÇAMENTO DAS REDES
SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO
Em 2021, o site da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio
Abaixo ganhou um novo visual
e um novo endereço: ao acessar www.camarasaogoncalo.mg.gov.br,
o
cidadão
encontrará todos os atos e
ações do Poder Legislativo Municipal com mais facilidade e
acessibilidade. Além disso, o
site passou a contar com um
layout mais moderno.
No mesmo ano, a Câmara Municipal de São Gonçalo passou
a estar presente no Facebook,
no Instagram e no Youtube.
Trata-se de uma estratégia de
comunicação com o objetivo
de criar uma maior proximidade com a população por meio
da informação e da transparência.

Câmara, acompanhando o
trabalho de seus vereadores.
Além disso, serão disponibilizadas informações a respeito
dos órgãos situados na Casa,
como o Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), o Procon e
a Escola do Legislativo. No Youtube, estão disponíveis todos
os vídeos das gravações das
reuniões e dos eventos promovidos pela Escola do Legislativo, com a possibilidade também de divulgar transmissões
ao vivo.
Siga as redes sociais da
Câmara de São Gonçalo:
camarasgra
camarasgra
Câmara Municipal São
Gonçalo do Rio Abaixo

Por meio das mídias sociais, o
público poderá acompanhar
as principais notícias sobre o
que acontece no cotidiano da
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AÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
ISABEL RODRIGUES
Em decorrência da Pandemia
da Covid-19, a Escola do Legislativo Isabel Rodrigues não
pôde, infelizmente, desenvolver os seus tradicionais projetos ao público externo. Mas a
sua equipe não ficou parada
durante esse período: ao longo
do ano, a equipe da Escola do
Legislativo realizou uma série

de ações voltadas ao público
interno da Sede do Legislativo
são-gonçalense, como palestras e campanhas de conscientização e de educação
institucional, destinadas aos
vereadores, assessores e funcionários da Câmara. A ideia
consistiu na promoção do
bem-estar do servidor público

por meio da partilha de variados conhecimentos (como os
relacionados à saúde, ao funcionamento da Câmara, às
noções políticas e administrativas, etc). Para 2022, Escola do
Legislativo espera que esses
eventos
sejam
abertos
também a toda população.

• 1º Curso de Formação Geral sobre o Legislativo
A Escola do Legislativo Isabel
Rodrigues realizou nos dias 24
a 26 de fevereiro o seu 1º curso
de formação geral sobre o
legislativo,
destinado
aos
vereadores, assessores, servidores e jovens do Aprendiz
Legal. Intitulado “Entendendo
Melhor o Legislativo”, o treinamento trouxe como conteúdo
a organização do Estado e da
administração orçamentária
do Poder Legislativo, além de
promover debates sobre a importância da participação popular na política.

O “Entendendo Melhor o Legislativo” contempla a Resolução
nº 307 de 2015, que dispõe
sobre a criação da Escola do
Legislativo no âmbito do município de São Gonçalo do Rio

Abaixo, tendo como dever a
preparação
política
dos
vereadores e assessores. Os
módulos foram ministrados
pela contadora Thayná Rocha
(sobre a administração financeira e orçamentária), pelo
procurador jurídico Argemiro
Castro Lana Menezes e pelo
assessor
jurídico
Fabiano
Penido de Alvarenga (sobre a
organização do Estado, seus
poderes e esferas administrativas; as funções do Poder
Legislativo e o Regimento
Interno da Câmara Municipal),
e pelo especialista em Gestão
de Políticas Públicas Evandro
Batista (sobre os princípios da
democracia com relação à
educação cidadã e à participação política).

Assessor jurídico Fabiano Penido de
Alvarenga

Procurador jurídico Argemiro Castro
Lana Menezes

Contadora da Câmara Thayná Rocha
fala sobre Administração Fincaneira e
Orçamentária

Presidente da Câmara e os
membros da Escola do
Legislativo Isabel Rodrigues
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• Campanha do Agasalho
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-se no dia 4 de maio, e
se encerrou em 30 de junho. A
Casa do Legislativo solicitou à
população que participasse
por meio de doações de vestimentas, novas ou em bom
estado, que pudessem proteger do frio, tais como: roupas
para adultos e crianças (blusas, casacos, jaquetas, calças,

meias, etc), acessórios (touca,
cachecol, luvas, etc), calçados,
cobertores e roupas de cama.
Durante a Campanha do Agasalho, a Câmara Municipal de
São Gonçalo do Rio Abaixo
arrecadou mais de 750 itens,
que foram destinados às famílias carentes do município.
Doze famílias, que foram até a
Sede do Legislativo à procura
da ajuda, foram beneficiadas.
No dia 1º de julho, o restante
dos donativos foi entregue à
Assistência Social, na Secreta-

ria de Trabalho e Desenvolvimento Social, que distribuiu os
agasalhos a todos que mais
necessitam.

• Palestras e Campanhas de Conscientização
Em 2021, a Câmara Municipal
de São Gonçalo do Rio Abaixo
aderiu campanhas de conscientização de grande interesse público. Como parte de sua
campanha interna, a Escola do
Legislativo promoveu palestras, ministradas pelos membros de sua equipe e especialistas. Nas redes sociais, foi publicada uma série de posts
educativos, voltados à população em geral.
Como parte da campanha
interna do Agosto Lilás na
Câmara Municipal de São
Agosto Lilás.
A estudante de Direito e membro da
Escola do Legislativo Rayssa Giovanna
ministrou a palestra.

Gonçalo do Rio Abaixo, a Escola
do Legislativo Isabel Rodrigues
promoveu uma palestra de
conscientização sobre o Combate à Violência Contra a
Mulher, destinada aos vereadores, assessores e funcionários da Casa. A apresentação
aconteceu no dia 24 de agosto,
no auditório da Sede do Legislativo, sendo ministrada pela
estudante de Direito e membro
da Escola do Legislativo,
Rayssa Giovanna.
Já no dia 14 de setembro, em
divulgação à campanha do
Setembro Amarelo.
O estudante de Psicologia e membro
da Escola do Legislativo Diego
Martins conduziu a apresentação

Setembro Amarelo, foi realizada uma palestra sobre a Conscientização e Prevenção ao
Suicídio, ministrada pelo estudante de Psicologia e membro
da Escola do Legislativo, Diego
Martins. Com relação à campanha do Outubro Rosa, no
mês seguinte, houve a palestra
de conscientização e prevenção ao câncer de mama, no
dia 20, apresentada pela estudante de Serviço Social e
membro da Escola do Legislativo, Poliana Francisca dos
Santos.

Outubro Rosa.
A estudante de serviço social e
membro da Escola do Legislativo
Poliana Francisca dos Santos
ministrou a palestra
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Em comemoração ao Dia do
Servidor Público, no dia 28 de
outubro, aconteceu a palestra
sobre a motivação e o bem-estar no ambiente de trabalho, com a neuropsicóloga
Gizele Almeida, convidada
pela Escola do Legislativo.
Em 11 de novembro, por iniciativa de seu Controle Interno, e
através da Escola do Legislativo Isabel Rodrigues, a Câmara
Dia do Servidor
A psicóloga e neurocientista Gizele
Almeida ministrou a apresentação
sobre motivação no trabalho.

Municipal de São Gonçalo do
Rio Abaixo realizou o seu 1º
Seminário de Integração, com
o objetivo de apresentar as
funções internas da Casa e
promover o diálogo e o bom
funcionamento entre os setores. Os responsáveis por cada
setor apresentaram o seu trabalho, a sua equipe e como
proceder para solicitar os seus
serviços, visando a oferecer
um resultado ágil e de quali-

dade para todos.
Para a campanha do Novembro Azul, a enfermeira Maria
Rafaella de Macedo e a
médica Talita Motta Moreira
Lacerda vieram à Câmara, no
dia 22 de novembro, para falar
sobre os cuidados com a
saúde do homem, dando destaque à prevenção ao câncer
de próstata.

Seminário de Integração
Câmara de São Gonçalo do Rio
Abaixo realiza o seu 1º seminário de
integração.

CENTRO DE ATENDIMENTO
AO CIDADÃO (CAC)
No período de 4 de janeiro a 30
de novembro de 2021, o Centro
de Atendimento ao Cidadão
(CAC) realizou 40.171 atendimentos,
realizando
9.880
cópias e impressões. Com
relação aos serviços prestados, eles consistiram em:
• 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;
• Auxílio nas inscrições para
cursos no Senai;
• Esclarecimentos sobre o Auxílio Emergencial Mineiro.
Em decorrência da pandemia
da Covid-19, o núcleo de informática não pôde ser disponibilizado à população.
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APRENDIZ LEGAL
Em mais um ano, a Câmara
Municipal de São Gonçalo do
Rio Abaixo lançou o processo
seletivo para vagas do programa “Aprendiz Legal”. Após
serem aprovados na prova
objetiva, quatro jovens estudantes foram selecionados
para começarem a atuar no
projeto de trabalho de aprendizagem nos setores da Sede
do Legislativo, a partir de janeiro de 2022.
O programa "Aprendiz Legal" é
destinado a jovens de até 24
anos, que estarão cursando o
3º ano do Ensino Médio ou do
EJA em 2022, em escola pública no município, e oferece até
quatro vagas com pagamento
mensal de R$ 589,12. Outros
benefícios são vale transporte,

13º salário e FGTS. O contrato
tem a duração de 12 meses e
com uma jornada de trabalho
de aprendizagem de 20 horas
semanais. Para o Presidente
da Câmara, vereador Diego
José Ribeiro (PDT), trata-se de
uma iniciativa fundamental
para a valorização dos jovens
são-gonçalenses. “Sabemos
que o mercado de trabalho
tem sido cada vez mais exigente, e já ter alguma experiência para ingressá-lo é tido
como essencial. Por isso, a
Casa do Legislativo segue com
o programa do Aprendiz Legal,
que além de qualificar profissionalmente os nossos jovens,
combate a evasão escolar e o
trabalho infantil”, declarou.
A prova objetiva aconteceu no

dia 7 de novembro, na Escola
Municipal Manoel Gonçalves
Moreira, com a participação
de 50 candidatos. A prova teve
três horas de duração, das 13
às 16 horas, composta por 25
questões de múltipla escolha
sobre a Lei Orgânica Municipal,
o Regimento Interno da
Câmara, o livro “150 termos
para Entender Política”, notícias sobre a política brasileira,
e acerca do funcionamento
dos três poderes existentes no
Brasil.
O Jovem Aprendiz realizará as
atividades laborais dentro da
Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo, de
segunda a sexta-feira, alocados nos setores administrativos.

Os candidatos realizaram
a prova do Aprendiz Legal
no domingo 7 de novembro.

Presidente da Câmara Diego José Ribeiro
e a secretária geral Maria Antônia Leite
desejaram uma boa prova aos candidatos
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HOMENAGENS
No dia 21 de outubro, durante a
17ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo, aconteceu a entrega do certificado
de moção de aplausos ao
atleta, da modalidade futebol,
Rafael Ferreira Neves (Tcheco),
que foi campeão dos Jogos do
Interior de Minas Virtuais (Jimi
Virtual), e aos estudantes que
receberam
medalhas
de
prata, bronze e menção honrosa na 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP) de 2019,
sendo eles: Beatriz Carvalho F.
Vilela Teixeira (medalha de
prata); João Lucas Teixeira
Moreira, Renato José Duarte

Monteiro, Bernardo B. Pena de
Carvalho
(medalhas
de
bronze); Giovana Malta Fonseca, Alex Gonçalves Santos,
Bianca Carvalho de Souza,
Luan Lima Vieira, Gustavo
Rodrigues de Oliveira, Stephanny Vitória Almeida Guerra
e Rafael Henrique Lopes Ribeiro
(menções
honrosas).
As
moções foram entregues pelo
vereador autor da homenagem, Fábio Justino Alves (Sassá-PSB), e pelo presidente da
Casa, vereador Diego José
Ribeiro (PDT).
Em 2 de dezembro, na 20ª e
última reunião ordinária do
ano, foi entregue a moção de

aplausos à neuropsicóloga e
professora Gizele Aparecida
de Almeida, pela sua competência, profissionalismo e dedicação à sua profissão, mais
especificamente pelas suas
pesquisas e trabalhos desenvolvidos no município, em prol
de uma educação pública
inclusiva às crianças e jovens
com Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade,
mais conhecido como TDAH. A
moção foi entregue pelo
vereador autor da homenagem Marcos Antônio Bicalho
(Kito-PSDB) e pelo presidente,
vereador Diego José Ribeiro
(PDT).
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Os vereadores da Câmara de
São
Gonçalo
prestaram
também as suas homenagens
àqueles que, infelizmente, nos
deixaram este ano. Foram
aprovadas em plenário, no
total, seis moções de pesar. A
Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo expressa os seus sinceros sentimentos e apoio às famílias e
amigos que perderam os seus
entes queridos.

mundo dos Santos (Lulu-PDT)
• Moção de Pesar nº 02/2021:
Elenice Gomes da Silva
(06/08/1974-15/04/2021) – Autoria do vereador Flávio Silva
de Oliveira (Flavinho Terra
Branca-PDT)

• Moção de Pesar nº 01/2021:
José Ernane Soares Madeira
(07/10/1960-21/03/2021) – Autoria do vereador Eloísio Rai-

• Moção de Pesar nº 04/2021:
Sra. Maria de Lourdes Bicalho
Moreira(21/09/1923-02/10/2021) - Autoria do
vereador Marcos Antônio Bica-

• Moção de Pesar nº 03/2021:
Júlio Cézar Gonçalves Figueiredo (16/05/1980-05/09/2021)
– Autoria do vereador Diego
José Ribeiro (PDT)

lho (Kito-PSDB)
• Moção de Pesar nº 05/2021: Sr.
Raymundo
Afonso
Keles,
ex-vereador e secretário da
Mesa Diretora (18/07/1946-01/10/2021) – Autoria do
vereador Diego José Ribeiro
(PDT)
• Moção de Pesar nº 06/2021: Sr.
Ademir Silvestre, ex-vice-prefeito de São Gonçalo do Rio
Abaixo (13/08/1945-11/10/2021)
– Autoria dos vereadores
Diego José Ribeiro (PDT) e
Marlon Túlio Pessoa Costa (PL).

PROCON
O Procon da Câmara de São
Gonçalo realizou 91 atendimentos concluídos, orientando o consumidor a tratar especialmente as reclamações
referentes a empresas prestadoras de serviços de telefonia
e de TV por assinatura. Já no
fim deste ano, houve uma
ocorrência maior de queixas
aos serviços prestados por
bancos, por empresas financeiras, pela Cemig, entre
outros.

Gonçalo do Rio Abaixo realizou
uma campanha sobre os cuidados que se deve ter na hora
de fazer as compras durante
as promoções da Black Friday,
no final de novembro. Promovendo os serviços do Procon, a
iniciativa consistiu em uma
série de publicações com
orientações ao consumidor.

As solicitações foram resolvidas mediante contato telefônico com as reclamadas.
Devido à situação da pandemia, não houve audiências de
conciliação em 2021.
Em suas redes sociais, a
Câmara Municipal de São
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO ADERE AO PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENÇÃO À
CORRUPÇÃO
A Casa do Legislativo são-gonçalense é uma das 18 mil
organizações dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário a integrar o sistema
e-Prevenção
A controladoria interna da
Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo adotou
o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC),
uma proposta inovadora lançada pela Estratégia Nacional
de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (Enccla),
com coordenação e execução
da Rede de Controle nos Estados, patrocinada pela Controladoria-Geral da União (CGU)
e pelo Tribunal de Contas da
União (TCU). Trata-se de uma
iniciativa que visa a auxiliar os
gestores das organizações
públicas a diagnosticarem
sua suscetibilidade à corrupção e melhorarem os seus sistemas institucionais de prevenção.
Por meio de uma plataforma
de autosserviço online lançada em abril, o e-Prevenção, a
controladoria interna avaliará
os possíveis pontos mais vulneráveis à corrupção. A partir
desse diagnóstico, será traçado um plano de ação específi-

co com sugestões e propostas
adequadas às necessidades
da entidade. Ou seja, com o
sistema de autosserviço em
auditoria, a Câmara será
capaz de implementar melhores mecanismos, internacionalmente adotados, de combate à corrupção e à fraude.
O controlador interno da Casa
do Legislativo, José Pedro da
Silva Júnior, participou do lançamento do programa no
estado de Minas Gerais, assim
como dos treinamentos, e já
cadastrou a instituição no
PNPC para ser avaliada e receber as devidas orientações.
Segundo José Pedro, além de
aperfeiçoar o trabalho de auditoria, o serviço irá melhorar
também a informação transmitida à sociedade. “O programa é excelente! Na primeira
apresentação do sistema a
nível nacional, já o levamos ao
conhecimento do Presidente
da Casa, justamente por estar
totalmente alinhado com o
propósito da transparência.
Além disso, o programa é um
excelente direcionador na elaboração de planos de ação
pontuais, permitindo o estabelecimento e acompanhamento de metas buscando a excelência na gestão, seguindo as

melhores práticas e ações de
combate à corrupção e à
fraude”, declarou.
O Presidente da Câmara,
vereador Diego José Ribeiro
(PDT), completa que a adesão
da Câmara ao programa contribui na execução de uma
gestão eficiente, pautada pela
transparência e pelo compromisso com a ética e com a população. “A maior vítima da
corrupção é o povo e, por essa
razão, não podemos medir
esforços para combater esse
mal, sendo a prevenção um
importante passo para erradicar tal prática. Como fiscalizadores do poder público, precisamos analisar constantemente onde temos que melhorar e, por isso, acredito que
esta iniciativa nos ajudará
bastante a garantir ainda mais
ações voltadas à transparência e à integridade da nossa
instituição”
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REUNIÃO COM OS
REPRESENTANTES
DA VALE
A convite do Presidente da
Câmara Municipal de São
Gonçalo, vereador Diego José
Ribeiro (PDT), membros da
equipe de Relações Institucionais da empresa Vale reuniram-se com os vereadores no
dia 13 de agosto. Outros representantes da Vale também
participaram por videoconferência para tratar de variados
assuntos de interesse público.
“A ideia é estreitar os laços
entre a Vale, os vereadores e a
comunidade, para que as
reivindicações da nossa população cheguem à empresa
com mais facilidade”, afirmou
o presidente. “Nosso objetivo é
encontrar soluções conjuntas

– com a Vale e os Poderes Executivo e Legislativo – para toda
a sociedade”.
Um dos assuntos debatidos foi
referente à segurança das
barragens, especialmente a
de Laranjeiras, que integra a
Mina de Brucutu, e ao PAEBM
(Plano de Ação de Emergência
de Barragens de Mineração).
Os vereadores questionaram
sobre os simulados de evacuação e as sirenes, ressaltando que não foi possível ouvi-las, em seus testes, em determinados pontos da cidade.
Sendo assim, foram demandadas melhorias nos simulados e nas sirenes.

No encontro, foi pautada
também a geração de empregos para a população são-gonçalense. Os vereadores
solicitam que a Vale promova
iniciativas para o primeiro emprego de jovens e recém-formados, cobrando também a
contratação de mais mulheres. Uma nova reunião será
agendada para que o tema
seja melhor aprofundado. Por
fim, os membros do Legislativo
Municipal pediram esclarecimentos aos representantes da
empresa sobre o convênio de
captação, tratamento e distribuição de água para o município de São Gonçalo.

A ideia é estreitar os laços
entre a Vale, os vereadores
e a comunidade, para que
as reivindicações da nossa
população cheguem à
empresa com mais
facilidade.
Diego José Ribeiro
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CÂMARA VOLTA A RECEBER O
PÚBLICO EXTERNO EM SUAS
REUNIÕES NO PLENÁRIO
Com o avanço da vacinação,
e diante da queda das infecções pelo coronavírus, a
Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo voltou a
abrir as portas do Plenário aos
cidadãos, após mais um de
ano sem a presença do público presencial nas reuniões.
Segundo a Portaria nº 63/2021,
publicada em 20 de outubro, o
Legislativo permitiu inicialmente a entrada limitada de
25 pessoas. Já com a publicação da Portaria nº 66/2021, em
23 de novembro, o número

máximo de pessoas no Plenário passou a ser 48.
Para ter acesso ao local, é preciso seguir os cuidados de prevenção: o uso de máscara é
obrigatório, como também é
necessário higienizar as mãos
e respeitar o distanciamento.
As
reuniões
ordinárias,
extraordinárias e audiências
continuam sendo transmitidas
ao vivo pela página do Facebook da Escola do Legislativo
Isabel Rodrigues e da Câmara
Municipal.

INDICAÇÕES DOS VEREADORES
Durante o ano de 2021, os
vereadores de São Gonçalo do
Rio Abaixo entraram com um
número total de 808 indicações, requerendo variadas
melhorias em diferentes setores da comunidade, atendendo aos pedidos da população.
Algumas dessas solicitações
feitas pelos vereadores incluíram, em geral, reformas nas
ruas e estradas do município;
reparos na iluminação pública; melhorias no abastecimento de água, no transporte
público e no atendimento voltado à saúde.
Além das indicações individuais, os vereadores do Legis-

lativo são-gonçalenses fizeram pedidos em conjunto, os
quais foram:
• A implantação junto aos Correios de caixa postal nas
comunidades rurais;
• O fornecimento, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde,
do sensor Freestyle Libre para
pacientes com Diabetes Mellitus (Diabetes Tipo 1) do município;

vereador, podem ser conferidas no site oficial da Câmara:
acesse www.camarasaogoncalo.mg.gov.br,
clique
na
seção “Atos Oficiais” e, em
seguida, em “Indicações”, ou
aponte a câmera de seu celular para o QR Code:

• A instalação de Energia Solar
em todos os imóveis públicos
da cidade.
Todas as indicações, de cada
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REVISÃO DO
PLANO DIRETOR
A Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo participou ativamente da revisão do
Plano Diretor do município.
Além de conceder o espaço
para a realização das audiências públicas, os vereadores se
mobilizaram, sugerindo e debatendo ideias, além de trazer
os desejos da população.
No 1º de junho, a Câmara Municipal recebeu a primeira audiência pública para discussão sobre a revisão do Plano
Diretor. Realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a sessão consistiu em
uma apresentação explicativa
sobre o que é o Plano Diretor e
qual a sua importância 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,
estiveram presentes o Prefeito
Municipal, Raimundo Nonato

Oficina de Revisão, com
os vereadores para o
plano diretor.

Barcelos (Nozinho-PDT), o
Vice-prefeito, Leandro Amora
de Castro (Leo Amora-PSB), a
Secretária de Governo, Joceline Maria Keles, a Secretária de
Meio Ambiente, Eunice Florência dos Santos, o Secretário de
Obras e Serviços Urbanos,
Eduardo José Quaresma, e o
pesquisador do Geotec Laboratório/UFMG, Pedro Henrique
Figueiredo Araújo.
Em 11 de agosto, os vereadores
participaram da 4ª oficina
para a revisão do Plano Diretor
do município, realizada no
Centro Cultural da cidade. Na
dinâmica,
os
vereadores
apontaram os problemas
identificados na cidade e as
suas possíveis soluções, relacionados aos seguintes temas:
habitação, usos e atividades
produtivas; meio ambiente,
identidade
e
paisagem;
infraestrutura, mobilidade e
equipamentos urbanos.

Já no dia 1º de dezembro,
aconteceu a segunda audiência pública no plenário da
Sede do Legislativo. Dessa vez,
foi apresentado o diagnóstico
do município, dividido em três
volumes de 150 páginas, que
aponta a dinâmica territorial
do município nos últimos anos
e suas potencialidades. Os
volumes estão disponíveis no
site da Câmara Municipal, e
para conferir, acesse www.camarasaogoncalo.mg.gov.br
ou aponte a câmera do celular
para o QR Code a seguir:

Audiência Pública do
Plano Diretor
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PROJETOS DE
LEI APROVADOS
Todos os projetos de lei aprovados no ano de 2021, com as
suas respectivas emendas,
estão disponíveis no site oficial
da Câmara:acesse www.camarasaogoncalo.mg.gov.br,
clique na seção “Atos Oficiais”
e, em seguida, em “Leis Municipais”, ou aponte a câmera de
seu celular para o QR Code:

mento em vigor, destinado às
ações de enfrentamento da
Covid-19 no Fundo Municipal
de Assistência Social, e aos
equipamentos e materiais
permanentes”.
Projeto de Lei nº 003/2021: “Autoriza a cessão de servidores
públicos municipais ao Município de Barão de Cocais/MG”.
Projeto de Lei nº 004/2021:
“Dispõe sobre a revisão geral
anual dos agentes políticos
municipais e sobre o reajuste
dos vencimentos dos servidores públicos”.

DE AUTORIA DO EXECUTIVO
MUNICIPAL
Projeto de Lei Nº 001/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências”, para a execução das obras do Posto do
Corpo de Bombeiros, do Trevo
na BR 381, da pavimentação da
estrada que liga São Gonçalo
à Santa Bárbara e das reformas das escolas.
Projeto de Lei n° 002/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial ao orça-

Projeto de Lei nº 005/2021:
“Altera a redação do artigo 2º
da Lei nº 821, de 16 de abril de

2010, que dispõe sobre a concessão de cartão de crédito
magnético
personalizado
(cartão alimentação) aos servidores públicos municipais”.
Projeto de Lei nº 006/2021: “Ratifica o protocolo de intenções
firmado entre os municípios
brasileiros com a finalidade de
adquirir vacinas para o combate à pandemia do Coronavírus”.
Projeto de Lei nº 007/2021: "Autoriza o município de São Gonçalo do Rio Abaixo a celebrar
Termo de Filiação com a União

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas
Gerais - UNDIME-MG".
Projeto de Lei nº 008/2021:
"Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
- CASC/FUNDEB - e revoga a Lei
Municipal nº 690, de 11 de abril
de 2007".
Projeto de Lei nº 009/2021: "Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro temporário aos Microempreendedores Individuais e Microempresas, em virtude dos impactos sociais e econômicos causados pela Pandemia da Covid-19".
Projeto de lei nº 10/2021:
“Dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras
providências”.
Projeto de Lei nº 11/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências” (para cobrir a
indenização de despesas com
reembolso de viagens).
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Projeto de Lei nº 12/2021: “Cria
a Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do município de São
Gonçalo do Rio Abaixo/MG,
revoga a Lei Municipal nº 566,
de 26 de março de 2003 e dá
outras providências”.
Projeto de Lei nº 13/2021: “Autoriza o Município de São Gonçalo do Rio Abaixo a celebrar
convênio com a UFMG/FUNDEP
- Internato Rural, abrir crédito
especial e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 14/2021: “Autoriza o Executivo Municipal
abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências (para a Coordenadoria Municipal de Proteção
e Defesa Civil)”.
Projeto de Lei nº 15/2021:
“Dispõe sobre a concessão de
gratificação para Equipe de
Coleta e Reciclagem do Lixo
Municipal - ECORLIM - e dá
outras providências”.
Projeto de Lei nº 16/2021:
“Altera a redação do Art. 121, do
Inciso IX da Lei Municipal nº
1.022, de 26 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a ocupação, uso do solo e zoneamento do Município de São
Gonçalo do Rio Abaixo”.

abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências”, para reforma
das unidades educacionais.
Projeto de Lei nº 19/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências”, para a execução da obra de pavimentação
da Estrada da Comunidade do
Fernandes.
Projeto de Lei nº 20/2021:
“Dispõe sobre autorização ao
Poder Executivo para instituir
no âmbito do município de São
Gonçalo do Rio Abaixo o programa ‘JUROS ZERO’ e dá
outras providências”.
Projeto de Lei nº 21/2021:
“Dispõe sobre a criação do
Fundo de Aval Garantidor das
Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte, Pequenos Produtores Rurais e Microempreendedores Individuais no
âmbito do município de São
Gonçalo do Rio Abaixo e dá
outras providências”.

Projeto de Lei nº 17/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências” para os investimentos nos cursos profissionalizantes do Senai.

Projeto de Lei nº 22/2021: “Ratifica o Convênio de Delegação
nº DER-30.017/21, celebrado
entre o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais e o município de São Gonçalo do Rio
Abaixo, para execução dos
serviços de melhoramento e
pavimentação
no
trecho
entroncamento BR 381 (São
Gonçalo do Rio Abaixo) – Santa
Bárbara, na rodovia MG 129,
através da cessão do contrato
PRC 22.040/2013”.

Projeto de Lei nº 18/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a

Projeto de Lei nº 23/2021:
“Altera a Lei Municipal nº 2.175

de 22 de abril de 2021 – Autoriza
o Poder Executivo a conceder
auxílio financeiro temporário
aos
Microempreendedores
Individuais e Microempresas
em virtude dos impactos
sociais e econômicos causados pela pandemia da COVID-19 e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 24/2021:
“Abertura de crédito especial
para premiação do Projeto
‘Minhas e Suas = Nossas Histórias – Vivências e Sentimentos
em família em tempos de pandemia’”.
Projeto de Lei nº 25/2021:
“Dispõe sobre os novos parâmetros para concessão de
estímulos ao Desenvolvimento
Econômico e Incentivo Fiscal
do município de São Gonçalo
do Rio Abaixo, revoga a Lei Municipal nº 882 de 27 de abril de
2011 e dá outras providências”.
Projeto de lei nº 26/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial e dá
outras providências”, para o
pagamento do rateio das despesas do consórcio de saúde
para a aquisição das vacinas
contra o coronavírus.
Projeto de Lei nº 27/2021: “Cria
o Parque Natural Municipal do
Peti, no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, e dá outras
providências”.
Projeto de Lei nº 28/2021:
“Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, para os
exercícios de 2022-2025”.
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Projeto de Lei nº 29/2021:
“Estima a receita e fixa a despesa do município de São
Gonçalo do Rio Abaixo, para o
exercício de 2022”.
Projeto de Lei nº 30/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências”, transferindo os
recursos federais recebidos
através da Lei Federal nº 14.017
de 2020 (Lei Aldir Blanc), por
meio de repasses financeiros
para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas,
instituições e organizações
culturais comunitárias.
Projeto nº 31/2021: “Cria o
Parque Ecológico Municipal no
município de São Gonçalo do
Rio Abaixo e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 32/2021:
“Altera dispositivo da Lei Municipal nº 889, de 06 de maio de
2011, que autoriza o município
a custear plano de assistência
médica para os servidores
municipais e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 33/2021: “Autoriza o município de São Gonçalo do Rio Abaixo a celebrar
convênio com a Polícia Militar
de Minas Gerais – 26º Batalhão
de Polícia Militar –, abrir crédito
especial e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 34/2021: “Autoriza o Executivo Municipal a
abrir crédito especial ao orçamento em vigor e dá outras
providências”, para aquisição

de equipamentos a serem
utilizados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Projeto de Lei nº 35/2021:
“Dispõe sobre o serviço de Inspeção de Produtos de Origem
Animal no município de São
Gonçalo do Rio Abaixo e dá
outras providências”.
Projeto de Lei nº 36/2021:
“Altera a Lei Municipal nº 883
de 27 de abril de 2021, dispõe
sobre a criação do Fundo de
Desenvolvimento Econômico
do município de São Gonçalo
do Rio Abaixo – FUNDESG – e dá
outras providências”.
Projeto de Lei Complementar
nº 001/2021: “Altera dispositivo
da Lei Complementar nº 624
de 04 de novembro de 2005,
que institui o plano de Cargo,
Carreira e Vencimentos dos
Servidores pertencentes ao
quadro Pessoal da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do
Rio Abaixo”.
Projeto de Lei Complementar
nº 02/2021: “Dispõe sobre o
funcionamento e a instalação
de postes, torres, antenas,
contêineres e demais equipamentos que compõem as
estações Rádio Base no
âmbito do município e dá
outras providências”.
ALGUMAS EMENDAS ELABORADAS E APROVADAS PELOS
VEREADORES:
1) Emenda ao Projeto de Lei nº
003/2021, de autoria dos
vereadores Cássio Túlio Rodrigues Silva (PTB), Marcos Antônio Bicalho (Kito-PSDB) e Fábio
Justino Alves (PSB).

2) Subemenda ao Projeto de
Lei nº 009/2021, de autoria dos
vereadores Cássio Túlio Rodrigues Silva (PTB), Eloísio Raimundo dos Santos (Lulu-PDT),
Gladston Marcelo de Castro
(PDT), Fábio Justino Alves
(Sassá-PSB), Marcos Antônio
Bicalho (Kito-PSDB), Marlon
Túlio Pessoa Costa (PL) e
Otávio Isidorio Teixeira (Tatá-PSDB).
3) Subemenda ao Projeto de
Lei nº 009/2021, de autoria dos
vereadores Cássio Túlio Rodrigues Silva (PTB), Eloísio Raimundo dos Santos (Lulu-PDT),
Gladston Marcelo de Castro
(PDT), Fábio Justino Alves
(Sassá-PSB), Marcos Antônio
Bicalho (Kito-PSDB), Marlon
Túlio Pessoa Costa (PL) e
Otávio Isidorio Teixeira (Tatá-PSDB).
4) Emenda aditiva ao Projeto
de Lei nº 009/2021, de autoria
dos vereadores Marcos Antônio Bicalho (Kito-PSDB), Cássio
Túlio Rodrigues Silva (PTB) e
Otávio Isidorio Teixeira (Tatá-PSDB).
5) Emenda ao Projeto de Lei nº
15/2021, de autoria dos vereadores Cássio Túlio Rodrigues
Silva (PTB), Gladston Marcelo
de Castro (PDT), Eloísio Raimundo dos Santos (Lulu-PDT),
Fábio Justino Alves (Sassá-PSB), Flávio Silva de Oliveira
(Flavinho Terra Branca-PDT),
Marlon Túlio Pessoa Costa (PL)
e Marcos Antônio Bicalho (Kito-PSDB).
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6) Emenda ao Projeto de Lei nº
17/2021, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e
de Redação.
7) Emenda supressiva ao Projeto de Lei nº 02/2021, de autoria dos membros da Comissão
de Legislação e Justiça e de
Redação.
8) Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 20/2021, de autoria
dos membros das Comissões
Permanentes.
9) Emenda nº 02/2021 ao Projeto de Lei nº 20/2021, de autoria
dos membros das Comissões
Permanentes.
10) Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 21/2021, de autoria
dos membros das Comissões
Permanentes.

11) Emenda nº 01/2021 ao Projeto de Lei nº 25/2021, de autoria
dos membros das Comissões
Permanentes.
12) Emenda ao Projeto de Lei nº
32/2021, de autoria do vereador Cássio Túlio Rodrigues
Silva (PTB).
13) Emenda ao Projeto de Lei nº
33/2021, de autoria das Comissões de Finanças, Orçamento

e Tomada de Contas, e de
Legislação e Justiça e de
Redação.
PROJETOS DE LEI APROVADOS
DOS VEREADORES:
Projeto de Lei nº 01/2021:
“Dispõe sobre a revisão geral
anual dos agentes políticos
municipais e sobre o reajuste
dos vencimentos dos servidores públicos municipais que
especifica e dá outras providências”, de autoria da Mesa
Diretora.
Projeto de Lei nº 02/2021:
“Dispõe sobre a impossibilidade de autores de crimes praticados contra mulheres, crianças e adolescentes de ambos
os sexos assumirem cargos,
funções ou empregos públicos
no município de São Gonçalo
do Rio Abaixo e dá outras providências”, de autoria do
vereador Cássio Túlio Rodrigues Silva (PTB).
Projeto de Lei nº 04/2021: “Institui o ‘Dia do Casamento Civil
Comunitário’ no âmbito do
município de São Gonçalo do
Rio Abaixo/MG e dá outras providências”, de autoria do
vereador Flávio Silva de Oliveira (Flavinho Terra Branca-PDT).

Projeto de Lei nº 05/2021: “Disciplina a progressão horizontal
aos servidores efetivos da
Câmara Municipal de São
Gonçalo do Rio Abaixo, altera a
Lei nº 757, no plano de cargo e
carreira e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora da Câmara.
Projeto de Lei nº 06/2021:
“Dispõe sobre a criação do
Programa Semanal Municipal
de Orientação Vocacional e dá
outras providências”, de autoria do vereador Flávio Silva de
Oliveira (Flavinho Terra Branca-PDT).
Projeto de Lei nº 08/2021:
“Dispõe sobre a criação da
Carteira de Identificação do
Autista (CIA) no município e dá
outras providências”, de autoria do vereador Cássio Túlio
Rodrigues Silva (PTB).
Projeto de Lei nº 14/2021: “Denomina Centro de Educação
Infantil Rozeli dos Santos Ribeiro, o Centro de Educação
Infantil do Bairro Una, e dá
outras providências”, de autoria do vereador Fábio Justino
Alves (Sassá-PSB).

www.camarasaogoncalo.mg.gov.br

camarasgra
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