Câmara Municipal
de Juiz de Fora

câmara

Memorando N0 68/2021-GAB-404 alv

Em 11/11/2021.

À: Presidência, Diretoria Legislativa, Divisão de Expediente, Div. de Acomp. De Processo Legislativo

Assunto: Solicitações de orçamento de obras e dúvidas relativas à LOA 2022

Sr. Presidente,
Solicito o encamihamento desta mensagem à Secretaria de Planejamento do Território e
Participação Popular - SEPPOP.

Ilmo. Sr. Secretário;
Tendo em vista que ficou consignado na Reunião Técnica ocorrida na data de 08/11/2021,
que a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, enviaria à vossa senhoria as
solicitações de orçamento de obras e dúvidas, que fossem enviadas pelos vereadores até o dia
10/11/21.
Dessa forma, solicita-se orçamento:
1. Encaminhada pelo Vereador Vagner de Oliveir - "Considerando o memorando n 67/2021, que
trata das emendas impositivas e outras informações, venho por meio do presente solicitar que
seja retransmitido ao setor competende nosso pedido de visita técnica para orçar os custos
para reforma da UBS de Humaitá, localizado na Rua Lindolfo Henrique de Aquino, sem
número.";
2. Encaminhada pelo Vereador Nilton Militão - "Em atenção às solicitações ajustadas por
oportunidade da Reunião Técnica realizada em data de 08/11/2021, por esta Comissão,
venho requerer seja solicitado ao Executivo a realização de orçamento para realização de
pavimentação asfáltica da Rua Custódio de Rezende Bastos, no bairro Jardim dos Alfineiros.
O orçamento se faz necessário para que possa indicar o valor correto a título de emenda
impositiva para atender a reinvidicação da população local no que se refere à pavimentação
asfáltica do referido logradouro."
3. Do Vereador André Luiz - "que seja retransmitido ao setor competende nosso pedido de visita
técnica para orçar os custos para a drenagem/captação no prolongamento da Av. Paulo Botti.
O objetivo é a realização de obra que impeça que a dita rua alague. Gentileza especificar
aonde se enquadra o pedido acima na relação de parâmetro enviada para a Comissão. "
Também foi solicitado que se esclareça se as legislações citadas a baixo estão
contempladas na LOA 2022, apontando em qual ação foi incluída.
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1. Lei 12.726 21/12/2012, especialmente o §2° do art.28, a seguir transcrito: " §2 Anualmente, no
minimo 20% (vinte por cento) do montante financeiro arrecadado com multas de trânsito serão
aplicados na construçãode ciclovias e nos Programas Educativos descritos no §1 4 deste
artigo.
2. Encaminhada pelo vereador Maurício Delgado.
1. "Lei 14.185 20/05/2021 - Dispõe sobre a publicação em sítio da rede mundial de
computadores da lista cronológica de espera para consultas comuns ou
especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de
saúde agendadas pelos cidadãos no Município, estabelece penalidades em caso de
inobservância e dá outras providências.
2. "Lei 14229 16/08/2021 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de
espera de inscritos para vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Creches
conveniadas de Juiz de Fora."
3. "Lei 14241 29/09/2021 - Altera o caput do art. 6° da Lei Municipal n° 13.929, de 18 de
setembro de 2019."
4. "Projetos de Lei Número: 166/2021 - Processo: 9142-00/2021 - Institui o "Programa
Vai de Bike" com a instalação de Bicicletários no âmbito do Município de Juiz de Fora.
5. "Projetos de Lei: Número: 177/2021 - Processo: 9158-00/2021 - Dispõe sobre a
padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no Município de Juiz de
Fora, e dá outras providências."
6. "Projeto de Lei Complementar: Número: 11/2021 - Processo: 9186-00/2021 - Institui o
Programa "I PTU Sustentável". e autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial
e Territorial Urbano (I PTU) como incentivo ao uso de tecnologias ambientais
sustentáveis".

Sem mais. desde já agradecemos pela atenção de sempre.
AU.

Atenciosamente.

André Luiz Vieira
Vereador
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