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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( X ) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ______________________________ 

Data: 19/02/2019 

Horário – Início em 15:25 Término em: ___:___ 

 

A Sessão Plenária iniciou-se com a leitura e a aprovação por unanimidade  da ata da 
reunião anterior. Todos os vereadores presentes, pauta muito extensa com 490  pedidos de 
providência e requerimentos de: 

 
-  asfaltamento e recapeamento de vias urbanas, tapa buracos, serviços de capina e 
limpeza de vias e praças, instalação de redutores de velocidade, instalação de postes de 
iluminação pública, estudos do executivo para solução de problemas decorrentes de 
chuvas nos Bairros Cidade de Deus e New York, instalação de semáforos, sinalização de 
vias, desassoreamento da Lagoa José Félix, construção de creches, construção de 
Ginásio Poliesportivo, criação de um Centro de Convenções, ligação de luz e água bairro 
Jardim Carolina, revitalizações de praças, revitalização de praças, retirada de entulhos 
de vias públicas, regularização fundiária de imóveis construídos em terrenos do 
município em diversos bairros. 

 
Destaco a retirada de pauta de pedido de instalação de Comissão Processante contra 

o executivo. 
O requerimento 1653 de 2019 do vereador Rodrigo Braga solicita que seja criada uma 

comissão fiscalizadora para realizar auditoria contábil nas folhas de pagamento dos servidores 
municipais. 

Rodrigo Braga solicita aquisição e/ou manutenção dos equipamentos utilizados pelos 
profissionais de saúde dos ESF. 

Requerimento 1496 de 2019 de Milton Martins solicita a Secretaria do Meio Ambiente 
informações e documentações referente a verba aplicada no programa Produtor de Águas, 

O vereador Fabrício solicita documentação do processo licitatório do pregão presencial 
29/2018, contratação de empresa para serviços de recuperação de valas junto ao SAAE. 

- Foram votadas 31  Matérias da Ordem do Dia, sendo 29 aprovadas por unanimidade 
e 2 retiradas de pauta  por falta de pareceres. Destaco as seguintes: 

 
1. Concessão  de credencial de estacionamento reservado a portadores de 
deficiência e idosos para Instituições e Associações Assistenciais no município;     
2. Criação e funcionamento de cooperativas sociais no município de Sete Lagoas, 
3. Criação do programa “Geladeira Cidadã”; 
4. Obrigatoriedade por parte dos Hospitais do registro e comunicação imediata de 
recém-nascidos com síndrome de Down às Instituições, Entidades e Associações 
especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no município; 
5. Informação Nutricional nos cardápios das escolas municipais descrevendo os 
alimentos que contém glutén, lactose e açúcar; 
6. Campanha socioeducativa versando sobre a importância da participação das 
mulheres na sociedade e da necessidade de lhes garantir oportunidades na vida, no 
trabalho e na coletividade; 
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7. Criação de equipes de apoio motorizada do serviço de atendimento móvel de 
urgência – SAMU; 
8. Criação do cadastro municipal de profissionais que trabalham ou cuidam de idosos 
e pessoas com deficiência . 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

(x ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( ) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 26/02/2019___ 

Horário – Início em 15:20 Término em: 18:05 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata 3/2019, referente a reunião 

ordinária de 19/02/2019. Registrada a ausência por motivos médicos do vereador Alcides, os 

demais vereadores presentes. 

- O vereador Milton Martins pede a exoneração dos Secretários da Fazenda e Administração, 

passando a relatar o que foi decidido na Audiência Pública de 25/02/2019, sobre a situação do 

servidor público municipal. Foram apresentadas as seguintes deliberações a serem 

apresentadas ao Poder Executivo: redução de secretárias de 13 para 9, anistia de impostos 

possibilitando o município a receber os atrasados, apresentação de cronograma para 

regularização dos pagamentos atrasados, proibição de qualquer nova contratação de pessoal, 

contingenciamento de 30% dos gastos da Prefeitura, extinção de função comissionadas, não 

cortar ponto do servidor por retaliação e caso as medidas não sejam atendidas até 08/03/2019 

haverá o trancamento de pauta por parte da câmara. 

 

Foram apresentadas 524 requerimentos e pedidos de providências sobre os seguintes 

assuntos: 

-  limpeza e capina de rotatórias, praças, lotes, ruas, instalação de redutores de velocidade, 

fiscalização de casas noturnas para prevenção de incêndios, iluminação pública, convocação 

dos secretários de Saúde e Obra para reunião especial do dia 28/02; grades de proteção em 

canteiros centrais e bueiros, instalação de placas de sinalização de trânsito, tapa buracos, 

criação de uma praça de alimentação na Serra de Santa Helena, limpeza de bueiros, 

calçamento de vias, patrolamento de vias, instalação de semáforos, construção de praça de 

esportes, instalações de lixeiras, solicitação da prestação de contas da Secretaria da Saude de 

2017 até data atual, informação das 10 empresas que detém os maiores contratos com o 

município e cópia dos processos licitatórios, informações sobre cadastramento escolar, gastos 

com publicidade realizados pela prefeitura, expansão da rede de água e pluvial na Cidade de 

Deus e diversos bairros, implantação de ponto de embarque e desembarque de Uber, 

implantação de ESF, construção de velório municipal no Bairro JK, construção de caixa d’água, 

adaptação de calçadas com rampa de acessibilidade, relatório com terrenos doados pelo 

município as empresas, informações sobre o sorteio da casas do residencial Lagoa Grande II, 

relação dos recursos repassados pelo governo federal, informação do valor arrecadado com 

multas e sua aplicação, renovação da frota da guarda municipal e reforma de sua sede, 
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apuração de denúncia e crime ambiental no Padre Teodoro, cadastramento de flanelinhas, 

implantações de academias ao ar livre, informações sobre o projeto do Hospital Regional, 

informações sobre quadro de servidores do Hospital Municipal e contratações efetivas em 2017 

e 2018. 

 

Foram apresentadas 33 matérias entre Projeto de Lei, Anteprojeto, emendas e projeto de 

resolução a destacar:  

- isenção da taxa de pagamento para uso do sanitário público municipal; 

- medidas para o combate eficaz a poluição sonora, 

- institui e disciplina o carnaval de rua, 

- dispõe sobre a reserva de assentos especiais as pessoas com grau de obesidade avançada 

em estabelecimentos públicos; 

- instituição do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal;  

- obrigatoriedade da instalação de dispositivo de GPS nos caminhões Limpa Fossa para 

determinação do local de despejo do dejetos; 

- realização de exames auditivos nas escolas municipais; 

- criação e funcionamento de cooperativas sociais no município; 

- concessão de subvenção social á Associação dos Deficientes Visuais. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 12/03/2019 

Horário – Início em 15:20 Término em: 17:35. 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata 05/2019, referente a 

reunião ordinária de 07/03/2019. Registrada a ausência por motivos particulares do vereador 

Beto do Açougue, os demais vereadores presentes. 

 

Foi lida correspondência do atual Prefeito Duilio de Castro indicando o vereador Marcelo da 

Cooperselta para líder do governo na Câmara.  

 

Novamente a crise financeira e a situação do funcionalismo público dominaram as discussões, 

com o vereador Milton Martins criticando a atuação dos vereadores e sua relação com o 

executivo, elogiando o trabalho fiscalizatório e voluntário do Observatório Social. O vereador 

Gonzaga criticou o fato do município ter centenas/milhares de lotes e terrenos e não dar uma 

destinação a eles. Ocorreram críticas a reforma da previdência e ao excesso de empregados 

do poder executivo. Milton Martins questionou o Kit Escolar comprado a um preço alto e de 

péssima qualidade, no que foi contestado por Marcelo gerando um embate entre os dois 

vereadores. Por fim, informes de um ato em defesa da mulher e contra o feminicídio a realizar-

se no dia 17/03 na Praça Tiradentes.      

 

Foram apresentadas 114 requerimentos, 253 pedidos de providências e 2 monções sobre os 

seguintes assuntos: 

-  limpeza e capina de rotatórias, praças, lotes, ruas, avenidas, instalação de redutores de 

velocidade, correção de piso asfáltico, iluminação pública, pintura de faixa de pedestre, 2 

moções de congratulações, instalação de placas de sinalização de trânsito, tapa buracos, 

limpeza de bueiros, calçamento de vias, instalação de semáforos, solicitação de internet para 

centro de saúde, construção de rampa de acessibilidade para deficientes físicos em 

determinadas vias, implantação de hortas comunitárias, solicitação da lista de nomes das 

pessoas contempladas no PMCMV no Bairro D Silvia,  patrolamento e cascalhento de vias, 

pedido de policiamento ostensivo em diversos bairros, instalações de lixeiras, solicitação de 

informações sobre funcionamento, atuação, estrutura (membros) e período de vigência de 

diversos conselhos e órgãos; proibição de estacionamento de veículos em frente aos ESF, 

canalização de águas pluviais, arborização de vias, instalação e pinturas de faixas de pedestre, 

regularização fundiária de imóveis construídos em áreas do municipio , dentre outros.       
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Foram apresentadas 11 matérias de Anteprojeto de Lei e 3 Projetos de Lei, a destacar:  

 

- proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade pela rede pública de saúde; 

- programa de parceria do poder público com a iniciativa privada para o reflorestamento e 

reposição de árvores nos passeios públicos; 

- distribuição da Constiuição Federal nas escolas públicas; 

- autoriza o poder público a custear plano de saúde aos servidores; 

- criação do Zoológico Municipal; 

- instalação de casinha para o “cão comunitário” em frente ao imóvel com permissão do 

proprietário;   

- criação do programa Intervalos Culturais nas escolas do município; 

- obrigatoriedade da construção de cobertura e de estrutura nos pontos de 

embarque/desembarque de passageiros próximo aos estabelecimentos comerciais;   

- isenção aos moradores de rua do valor cobrado no restaurante popular e desconto de 50% as 

pessoas que se encontram em casas de acolhimento do município; 

- concessão de incentivos para instalação, ampliação ou manutenção de agroindústrias 

familiares no município; 

- acesso de carrinhos de bebê no transporte público do município. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 26/03/2019 

Horário – Início em 15:40 Término em: 17:55. 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata 07/2019, referente a 

reunião ordinária de 19/03/2019. Registrada a ausência por motivos particulares do vereador 

João Evangelista, os demais vereadores presentes. 

 

Feita a leitura de correspondências e comunicações recebidas passou-se a comunicação 

pessoal dos vereadores. Vereador Fabricio questionou a atuação de certos grupos que 

prejudicam a cidade em detrimento de interesses pessoais, não citando nomes. 

Milton Martins criticou o inchaço do executivo, o nepotismo na Secretária da Educação, e 

informou ter enviado ao Executivo Requerimento solicitando destinação dos $13.000.000,00 

em multas arrecadadas em 2018, que deveriam ser utilizados para melhorias das vias públicas, 

sem resposta até aquela data. 

Gilson Liboreiro e Pastor Alcides criticaram a política liberal dos governos federais e estadual, 

que poderá prejudicar o funcionalismo público. 

Caramelo informou que como Prefeito interino vai priorizar o pagamento do funcionalismo (13 e 

salário de dezembro atrasados), serviço de limpeza e tapa buraco. Disse que em reunião com 

o Secretário de Planejamento do Estado foi lhe dito que a dívida de 130.000.000,00 do Estado 

com o município será paga de acordo com o cronograma que será estabelecido em comum 

acordo com a Associação Mineira de Municípios, a ser divulgado. Os repasses de Janeiro e 

Fevereiro deste ano serão pagos em Outubro, Novembro e Dezembro. A partir de Março os 

municípios passam a receber os repasses mensais normalmente. 

Caramelo informou que enquanto Prefeito interino deixará de presidir as reuniões da Câmara, 

passando assim a condução dos trabalhos ao Vereador Pastor Alcides, retirando-se do recinto. 

    

Foram apresentadas monções, requerimento e pedidos de providências no total de 434 

matérias conforme abaixo: 

patrolamento e cascalhento de vias, limpeza de lotes, praças e vias públicas, reforma de 

banheiros de escola municipal, operação tapa buracos, instalação de ventiladores no Hospital 

Municipal, solicitação da presença diária de guarda municipal em frente as escolas municipais, 

implantação de quebra molas, poda de árvores, pedido de informações sobre a fiscalização de 

locais públicos quanto a prevenção e combate de incêndios, pedido de informações sobre a 

paralisação da construção das creches, pedido de informações sobre aplicação de diversos 
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saldos orçamentários, relação das escolas que atenderão alunos em tempo integral em 2020, 

solicitação de informações sobre o contrato de limpeza pública, instalação de faixas de 

pedestres e bicicletários, asfaltamentos de ruas,  revitalização do Centro de Controle de 

Zoonoses, instalação de placas de trânsito, autorização para os funcionários públicos com 

salários atrasados almoçar de graça no restaurante popular,  contratação de médicos para o 

ESF, denúncia de alguns servidores recebendo férias prêmios em espécie, instalação de 

placas de identificação de ruas, instalações de lixeiras, canalização de águas pluviais, 

arborização de vias, instalação e pinturas de faixas de pedestre,  dentre outros.       

  

Foram apresentadas 15 matérias de Anteprojeto de Lei e 9 Projetos de Lei, a destacar:  

 

- instalação de fraldários nos banheiros masculinos no município;  

- publicação eletrônica da lista de espera para vagas nas creches e escolas da educação 

infantil; 

- implantação de câmaras de vídeo para fins de segurança nos terminais de ônibus; 

- institui o programa multidisciplinar de estimulação, reabilitação e habilitação de criança com 

deficiência múltipla; 

- instalação do “botão do pânico” para alerta de crimes nas unidades de saúde e ensino do 

município; 

- institui o redirecionamento automático dos requerimentos enviados ao executivo; 

- institui o programa de lazer, esporte e saúde  na cidade; 

- autorização de crédito adicional suplementar de $481.940,53 a Secretária de Educação; 

- instituir o programa de incentivo à emissão de notas fiscais de serviços eletrônicas – NFS-E 

mediante sorteios de prêmios; 

- distribuição de óculos de grau para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; 

- criação do programa municipal de políticas sobre drogas; 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 02/04/2019 

Horário – Início em 15:12 Término em: 18:22. 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião ordinária de 

26/03/2019. Conforme comunicado plenária anterior, reunião presidida pelo vereador Pastor 

Alcides em virtude de Caramelo ocupar o cargo de prefeito interino, os demais vereadores 

presentes. 

 

Sem correspondências, passou-se a comunicação pessoal dos vereadores. Vereador Milton 

Martins cobra pagamento por parte do executivo das vans e ônibus escolares, melhorias na 

Guarda Municipal, denunciou a situação precária do bairro Eldorado, com grandes 

empreendimentos sem a devida contra partida ao bairro e por fim pediu a demissão sumária de 

todo o secretariado municipal, por incompetência. João Evangelista ressaltou o dia mundial do 

autismo e alertou sobre a propagação da Dengue. Neste momento o vereador Milton Martins 

pede licença para se ausentar da sessão por problemas médicos, não mais retornando. A 

vereadora Gislene fez um resumo de seu trabalho como professora, ativista social e vereadora, 

ressaltando o seu trabalho com drogados, dependentes químicos e famílias carentes, e de 

maneira veemente protestou contra uma foto sua cochilando, tirada no plenário da sessão de 

26/03/2019 e divulgada nas redes sociais. A vereadora informou estar sendo humilhada nas 

redes sociais, sendo chamada de dorminhoca, safada e outros. Informou ter feito ocorrência na 

delegacia de crimes cibernéticos em BH, pediu investigação da câmara, disse que seus filhos e 

netos estão sofrendo bullying. Pastor Alcides informou que solicitou a criação de uma comissão 

para averiguar a origem da foto e sua postagem na rede social, com o objetivo de denegrir a 

imagem dos vereadores. Renato Gomes elogiou o SERPAF e ressaltou a penúria por que 

passa a associação. Marcelo Cooperseltta criticou o SAAE por indicações políticas de pessoas 

sem a devida qualificação, a ingerência política, pediu concurso público imediato para o SAAE, 

e por fim questionou o semáforo da Antônio Olinto a 40 KM, uma máquina de multas. Vereador 

Euro reafirmou a necessidade de enxugar/diminuir a máquina pública e fazer parcerias público 

privadas para melhorias na cidade. Gonzaga criticou o Ministro da Educação e a reforma da 

previdência quanto a aposentadoria rural e o BPC. Vereador Ismael reclamou da inoperância 

da Secretaria de Trânsito. Fabrício, líder informal do prefeito interino, informou que a Vina 

retomaria a limpeza da cidade na próxima segunda feira (08/04), após reunião com Caramelo, 

que em relação ao projeto de anistia aos devedores haveria apresentação de emendas nesta 

data, e a arrecadação seria destinada para pagamento das folhas atrasadas (13 e dezembro). 
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Os devedores já poderiam procurar a Prefeitura a partir de 08/04. Foi informado que o 

empregado de carreira, conhecido por Toninho Macarrão seria o novo Presidente do SAAE. Em 

relação ao programa “Saúde em Movimento”, antigo programa Mexa-se, a licitação para 

contratação de profissionais e retomada do programa será no dia 08/04. Renato Gomes 

informou da Audiência Pública de 10/04 para tratar da Zoonose, que se encontra em completo 

abandono, com milhares de cães e gatos soltos pela rua sem o menor controle sobre a 

propagação de doenças. 

   

Foram apresentadas monções, requerimento e pedidos de providências no total de 426 

matérias, sendo 37 retiradas de pauta por ausência do vereador Milton Martins, conforme 

abaixo: 

- indicação de emenda parlamentar para aquisição de aparelho de ressonância magnética, 

pedido de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrolamento e cascalhento de vias, 

limpeza de lotes, praças e vias públicas, operação tapa buracos, implantação de redutores de 

velocidade, poda de árvores, repintura de faixa de pedestres, instalação de placas de 

sinalização de trânsito,  substituição de encanamento de esgoto, instalação de câmaras de 

segurança em frente a escolas, pedido de informações sobre aplicação de diversos saldos 

orçamentários, instalação de academia ao ar livre, solicitação de quantitativo de demanda 

reprimida de pacientes de diversas modalidades médicas, serviços de correio para bairros 

afastados, instalação de hortas comunitárias, solicitação de audiência pública sobre redução de 

valor venal dos imóveis de Sete Lagoas, instalação de faixas de pedestres, colocação de meio 

fio em vias, asfaltamentos de ruas, demarcação de pista da Lagoa Boa Vista para ciclistas,    

instalação de placas de trânsito, instalação de placas de identificação de ruas, construção de 

galerias para captação de águas pluviais, arborização de vias,  dentre outros.       

  

Foram apresentadas 28 matérias de Anteprojeto e Projetos de Lei, e 1 emenda a destacar:  

 

- obrigatoriedade dos hospitais públicos e conveniados/SUS fornecerem aos pacientes cópias 

dos documentos assinados e despesas custodiadas pelo SUS; 

- prioridade da mulher vítima de violência doméstica na aquisição de imóveis oriundos dos 

programas habitacionais do município; 

- projeto voluntário mão amiga com o objetivo de revitalizar as praças e canteiros do município; 

- criação do projeto Posso Ajudar nas unidades de urgência e emergências; 

- cria o programa de benefício fiscal para empresas contratantes de pessoas com idade igual 

ou superior a 60 anos;  

- alteração do inciso II do artigo 23 da Lei Orgânica do município; 

- alteração do sistema tributário do município; 

- estatuto dos servidores públicos municipais; 

- abertura de crédito adicional suplementar a Secretaria de Esportes, valor de R$196.029,00; 

- criação de cargos na Secretaria de Governo e Comunicação Social; 

- Institui o Programa Municipal de parcerias Público-Privadas; 

- regulamenta os serviços públicos de água e esgoto prestados pela SAAE; 
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- Programa de recuperação de créditos  para devedores de IPTU, multas, taxas, etc. 

- instalação de fraldários nos banheiros masculinos; 

- redirecionamento automático dos requerimentos enviados ao executivo; 

- programa multidisciplinar de reabilitação de criança com deficiência múltipla; 

- institui o programa de lazer, esporte e saúde da cidade – PLESC.                     
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 09/04/2019 

Horário – Início em 15:08 Término em: 17:00. 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião ordinária de 

02/04/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, ausência dos vereadores Beto do Açougue e Marli de Luquinha, os 

demais vereadores presentes. 

 

Foi lida correspondência enviada pelo prefeito interino Caramelo solicitando licença do cargo 

de vereador e presidente da câmara enquanto estiver a frente da prefeitura. 

Gilberto Doceiro, 1º suplente assumiu o cargo de vereador após prestar juramento. 

Milton Martins informa que estará de licença de 20 a 29/04/2019 por motivos médicos, estafa. 

Elogiou o prefeito pela exoneração do secretário da Educação, e pelo fato de estar dando 

andamento a diversos projetos que estavam parados na região da Estiva, a legalização de um 

terreno para creche e o Cras, ambos no bairro Eldorado. Gilson Lilboreiro pediu maior 

divulgação do projeto de anistia, ressaltou a plenária da saúde que estava ocorrendo na 

Unifemm, que vai dar o rumo da saúde em Sete Lagoas. Gonzaga parabenizou a AMM e o 

governador pelo acordo do pagamento dos atrasados dos repasses aos municípios e pela sua 

regularização. Renato Gomes alertou para a epidemia de dengue no município, as UPAS estão 

com espera superior a 3 horas e a situação se agravando. 

Marcelo cobrou a distribuição do Kit Escolar, com 3 meses de aula e ainda não foi distribuído 

aos alunos, já que foi licitado e não se justifica a demora. Denunciou o desperdício do dinheiro 

público no projeto Mexa-se, anterior a sua passagem pela Secretária de Esportes. Vereador 

Alcides solicitou a prefeitura mais pessoas para atenderem na Casa do Contribuinte, demora 

no atendimento em virtude do maior fluxo de pessoas em função da anistia concedida. 

Convidou toda a população para a importante audiência pública a ser realizada dia 10/04 

referente a revitalização do Centro de Zoonoses. 

Haverá audiências nos dias 11,12 e 15 de Abril para prestação de contas do executivo no 

plenário da  Câmara Municipal.   

         

   

Foram apresentadas 1 monção, 141 requerimentos e 246 pedidos de providências no total de 

388 matérias, destacando-se:. 
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- pedidos de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrolamento e cascalhento de 

vias, limpeza de lotes, praças e vias públicas, operação tapa buracos, implantação de 

redutores de velocidade, poda de árvores, repintura de faixa de pedestres, instalação de placas 

de sinalização de trânsito, revitalização de praças, correção de piso asfáltico de diversas vias, 

solicitação de reforma de banheiros no hospital municipal, pedido de informação de destinação 

de saldos orçamentários na saúde,  pedidos de informação sobre o nr de casos de dengue, a 

infestação de caramujo africano e a morte de um macaco com suposta febre amarela, 

colocação de tampas de bueiro, realocação de motoristas para as unidades do CRAS, revisão 

de horários e itinerários de linhas de ônibus, wi-fi que não funcionam nos ônibus, pedido de 

informações sobre aplicação de diversos saldos orçamentários, denúncias de servidores que 

batem ponto e não cumprem jornada de trabalho, denúncia de vendas de casas no Conjunto 

Dona Silvia, solicitação de cobertura contra sol e chuva nos corredores das feiras livres, pedido 

de informação sobre o motivo da paralisação da construção de UBS, solicitação para 

contratação de enfermeiros para as UBS, instalação de antena de transmissão de telefonia 

celular em diversas localidades na zona rural, denúncia de assédio moral, pedido de 

informação sobre a qualidade do asfalto usado nas operações de tapa buracos, instalação de 

faixas de pedestres, colocação de meio fio em vias, asfaltamentos de ruas,  instalação de 

placas de trânsito, instalação de placas de identificação de ruas, obras de infraestrutura e 

construção de galerias para captação de águas pluviais, arborização de vias,  dentre outros.       

  

Foram apresentadas 16 matérias de Anteprojeto e 4 Projetos de Lei, a destacar:  

 

- dispõe sobre a obrigatoriedade dos Hospitais fornecerem aos pacientes cópias dos 

documentos assinados e despesas custodiadas pelo SUS; 

- prioridade da mulher vítima de violência doméstica na aquisição de imóveis oriundos dos 

programas habitacionais do município; 

- projeto voluntário mão amiga com o objetivo de revitalizar as praças e canteiros do município; 

- criação do projeto Posso Ajudar nas unidades de urgência e emergências; 

- cria o programa de benefício fiscal para empresas contratantes de pessoas com idade igual 

ou superior a 60 anos;  

- cria a Central dos Empreendedores junto a Prefeitura Municipal; 

- dispõe sobre o prazo de restabelecimento  para sinalização viária horizontal em áreas de 

recapeamento asfáltico; 

- informar ao consumidor a relação das empresas credenciadas para prestação de assistência 

técnica autorizada relacionada aos produtos que comercializa; 

- criação do Programa Reciclarte na rede municipal de ensino; 

- institui o programa Pró-Esporte, através de isenção tributária parcial de ISSQN-ISS, 

- estímulo de atividades esportivas para idosos, criando o circuito do idoso; 

- estabelece a equiparação dos portadores de doença renal/crônica com os direitos das 

pessoas portadoras de necessidades especiais para fins de acessibilidade e oportunidades 

com referencia ao percentual legal de vagas reservadas aos deficientes; 
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- afixação de cartazes informativos nos estabelecimentos de saúde incentivando a adoção de 

órgãos e tecidos; 

- instalações sanitárias exclusivas para crianças em locais de uso coletivo; 

- obrigatoriedade dos pais ou responsáveis por crianças ou adolescentes regularmente 

matriculados nas instituições de ensino; 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 16/04/2019 

Horário – Início em 15:12 Término em: 17:07. 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião ordinária de 

09/04/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, ausência do vereador Euro de Andrade, os demais vereadores 

presentes. 

 

Sem correspondências enviadas a Câmara foi dada a palavra aos vereadores. Gilson Liboreiro 

pediu a população para doar parte do IR para o Fundo da Infância e Adolescência, ou outras 

entidades sociais no município, para se usufruir de parte do IR pago pela população. Gilberto 

Doceiro elogiou o SAAE e seu corpo técnico. Milton Martins ressaltou que os números 

apresentados pelo executivo demonstraram que a folha de pagamento cresceu enquanto a 

arrecadação diminuiu. A folha já consome 54% da receita, existem restos a pagar no valor de 

$180.000,00, e o executivo repassa informações incorretas ou não respondem. O vereador 

Gonzaga criticou o aluguel pago pelo executivo acima do valor de mercado de alguns imóveis, 

criticou a rotatória próxima a APAE, cara e mal feita, e comentou sobre os apostilados que 

tiveram o apostilamento cassado e ganharam ação na justiça tendo os salários recompostos. 

Marcelo criticou o fato da cidade estar caminhando para o 4 prefeito em 2 anos e nada muda, a 

cidade caminha para o pior. Fabricio disse não entender os números apresentados nas 

audiências de prestação de contas do executivo: PPA de 766 milhões e uma LDO de 677 

milhões, mas arrecadou-se 615 milhões, com as despesas sobraram 118 milhões, ele não 

entende e pede explicações ao município sobre a destinação destes 118 milhões. O Presidente 

Alcides alertou a população da responsabilidade da dengue, e que todos devem cuidar de seus  

lotes e casas, Milton Martins elogiou o lançamento do CRAS itinerante no Bairro Eldorado e a 

autorização para obras na Estiva. Dr Ronaldo João pediu licença para se ausentar e iniciou a 

votação das matérias.                 

         

   

Foram apresentadas 354 matérias de Pedidos de Providência e Requerimentos, destacando-

se:. 

- reforma da rede hidráulica do Hospital Municipal, pedidos de iluminação pública de vias e 

troca de lâmpadas, patrolamento e cascalhento de vias, limpeza de lotes, praças e vias 

públicas, operação tapa buracos, implantação de redutores de velocidade, adequação de 
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horários da concessionária Turi em diversos bairros, envio da estatística de doenças raras e 

deficiência no município, poda de árvores, repintura e/ou colocação de faixa de pedestres, 

pedido de informações sobre ação de combate a dengue, remessa de planilha de custo do 

serviço terceirizado de coleta de lixo, dados do valor dos tributos lançados em dívida ativa, 

plano de vacinação contra o sarampo, reforma de escola municipal, instalação de academia ao 

ar livre, captura de cão com suspeita de leishmaniose, correção de vazamento de esgoto,  

instalação de placas de sinalização de trânsito, revitalização de praças, correção de piso 

asfáltico de diversas vias, implantação de quadras poliesportiva, pedido de  construção de 

pontes, reforma de auditório da Casa da Cultura, implantação de UBS bairro Monte Carlo, 

solicitação ao SAAE estudo técnico para redução do preço da tarifa mínima de consumo de 

água, patrulhamento da guarda municipal nas imediações das escolas municipais, informação 

sobre dezenas de postes jogados dentro de um terreno a mais de 2 anos na Av Perimetral, 

circulação de carro fumacê , instalação de abrigos nos pontos de transporte coletivo, pedido de 

contratação de médicos para o PA, solicitação ao Estado de MG o pagamento da dívida do 

IPSEMG com o HNSG no valor de $580.000,00,  colocação de meio fio em vias, asfaltamentos 

de ruas,   instalação de placas de identificação de ruas, informação sobre os custos para 

reabertura da SUMAD (Superintendência Municipal Antidrogas), o trânsito pesado de 

caminhões em ruas residenciais, que sejam feitas a manutenções e reparos necessários no 

Centro de Zoonoses, solicitação de audiência pública para discutir a guarda municipal, 

audiência pública para tratar sobre a campanha da Fraternidade 2019 cujo tema é Fraternidade 

e Políticas Públicas, informar o responsável pela contratação irregular dos professores do 

Mexa-se Saude, falta de recolhimento de lixo na Lagoa Boa Vista e a não renovação da licença 

do Aterro Sanitário.         

  

Foram apresentadas 15 matérias de Anteprojeto, 2 Projetos de Lei, um parecer contrário nr 1 

de 2019 retirado de pauta com pedido de vistas, e 1 proposta de emenda:  

 

-  Emenda à Lei Orgânica do Município alterando o inciso II do artigo 23; 

- cria a Central dos Empreendedores junto a Prefeitura Municipal; 

- dispõe sobre o prazo de restabelecimento para sinalização viária horizontal em áreas de 

recapeamento asfáltico; 

- informar ao consumidor a relação das empresas credenciadas para prestação de assistência 

técnica autorizada relacionada aos produtos que comercializa; 

- criação do Programa Reciclarte na rede municipal de ensino; 

- institui o programa Pró-Esporte, através de isenção tributária parcial de ISSQN-ISS, 

- cria e estabelece normas para o calendário de eventos do município; 

- estabelece a equiparação dos portadores de doença renal/crônica com os direitos das 

pessoas portadoras de necessidades especiais para fins de acessibilidade e oportunidades 

com referencia ao percentual legal de vagas reservadas aos deficientes; 

- afixação de cartazes informativos nos estabelecimentos de saúde incentivando a adoção de 

órgãos e tecidos; 

- criação da feira livre no bairro JK;  
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- obrigatoriedade dos pais ou responsáveis por crianças ou adolescentes regularmente 

matriculados nas instituições de ensino; 

 - institui o programa municipal de incentivo as microcervejarias artesanais no município;                        

  - estímulo de atividades esportivas para idosos.           
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 23/04/2019 

Horário – Início em 15:11 Término em: 17:42. 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião ordinária de 

16/04/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, ausência do vereador Milton Martins por licença médica, demais 

vereadores presentes. 

Leitura de correspondências: Executivo envia projeto de lei criando a festa do produtor da 

Estiva e altera Lei Complementar que dispõe sobre o sistema tributário municipal. 

Nas considerações pessoais Gilson Liboreiro parabenizou o corpo técnico do Democrata por 

ter ficado na 2ª divisão, o Bela Vista pelos seus 89 anos, lembrou o dia mundial do livro e do 

surdo, e alertou para as UPAs e Hospitais lotados em função da epidemia de Dengue, cobrou 

ações mais efetivas do poder executivo para diminuir as horas de espera dos doentes. 

Gislene desejou a população uma reflexão sobre a boa páscoa, relatou ter visitado as UPAs e 

encontrou uma saúde em colapso, crianças sem pediatra para atendimento e horas de espera. 

Ismael criticou as entradas de Sete Lagoas, mal sinalizadas, feias, perigosas, muito mato e 

buracos causando péssima impressão a quem chega. Questionou o porquê das multas não 

estarem sendo aplicadas na melhoria das vias.  

Marcelo informou que apresentará um requerimento solicitando a instauração de concurso 

público para o SAAE, com o objetivo de acabar com o cabide de empregos, e denunciou a 

redução no transporte escolar rural chegando ao absurdo de ter 3 crianças sentadas em um 

banco. 

Joaquim Gonzaga ressaltou a arrecadação com multas de trânsito em 2018, mais de 

R$13.000.000,00, e se disse assustado com o custo da Secretária de Trânsito que ficou em 

R$7.334.702,00. Elogiou a criação do 13º para o programa Bolsa Família do Governo Federal. 

Fabricio apresentou requerimento solicitando que seja dado publicidade online a lista de 

pedidos de exames médicos e consultas. Apresentou Projeto de Lei para dar publicidade a 

todos os contratos firmados entre a Administração Pública e as diversas empresas que prestam 

serviços e executam obras.  

O vereador Euro elogiou o Parlamento Jovem e alertou para a palestra do dia 24 sobre os 

males que atingem os jovens como suicídio (alto índice em Sete Lagoas). 

Vereador Alcides ressaltou o dia do livro, a preocupação com a Dengue, e ressaltou a Lei 

8.888 que instituiu o dia do interprete de libras. 
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Na apreciação da pauta foi solicitado pelo vereador Marcelo a criação de comissão especial 

sobre a contratação de 173 servidores pelo SAAE sem qualificação técnica, caracterizando 

cabide de emprego e a exigência de abertura de concurso público. A Procuradoria informou 

que a matéria foi prejudicada em razão da impossibilidade de ser requerimento, deve o 

vereador fazer uma representação e comunicar ao Ministério Público. 

 

Foram apresentadas 245 matérias de Pedidos de Providência e Requerimentos, destacando-

se: 

- solicitação de CRAS itinerante para os bairros Luxemburgo, Padre Teodoro e Santa Rosa, 

fiscalização do cumprimento da Lei 8.230 ecopontos para medicamentos vencidos e não 

utilizados, fiscalização do cumprimento da lei 7.772 coleta e reutilização de lixo ecológico,          

pedidos de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrolamento e cascalhento de 

vias, limpeza de lotes, praças e vias públicas, operação tapa buracos, seja informado a receita 

obtida pelo município a título de serviços de declaração de anuência (IBAMA, FEAM, COPAM),   

implantação de redutores de velocidade, a receita obtida pelo município no Restaurante 

Popular, aferição de hidrômetros, ligação de esgoto, ligação de água, saúde em casa, 

transferência do Estado para o Samu, serviço de avaliações, serviços de expediente do SAAE,    

a criação de listagem pública virtual em relação a marcação de exames e consultas médicas , 

no âmbito da rede de saúde pública municipal,  repintura e/ou colocação de faixa de pedestres 

e faixa elevada, instalação de placas de sinalização de trânsito, revitalização de praças, 

correção de piso asfáltico de diversas vias, informações a respeito de TAC firmado com o 

MPMG referente a realização de concurso público para a administração pública direta 

principalmente na área de saúde, educação e obras, o custo mensal e o nr de usuários do 

programa Tarifa Social do SAAE, nº de usuários atendidos no Restaurante do Trabalhador, 

solicitação de aumento de agentes penitenciários ao governo estadual, revitalização de hortas 

comunitárias, cumprimento da lei 8674 que dispõe sobre o controle populacional de cães e 

gatos através de uma unidade móvel, instalação de feira ao ar livre na praça do bairro Jardim 

Europa, que 90% dos cargos de confiança sejam destinados aos servidores de carreira,      

implantação de quadras poliesportiva, pedido de  construção de pontes, circulação de carro 

fumacê em diversos bairros, pedido de  cópias de contratos entre SMS, ALTS COMERCIO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NÚCLEO DE SAUDE MINAS GERAIS 

LTDA, ORGANIZAÇÕES MSL E MATERSETE, colocação de meio fio em vias, asfaltamentos 

de ruas, instalação de placas de identificação de ruas, informações se existem imóveis da 

prefeitura ociosos, a listagem de imóveis do município e sua localização, informações quanto 

aos servidores pertencentes ao  controle interno  da prefeitura, identificação dos veículos da 

frota municipal e suas respectivas secretarias, análise dos mecanismos de controle interno da 

prefeitura e listagem de todos os veículos municipais.           

  

Foram apresentadas 08 matérias de Anteprojeto, 3 Projetos de Lei, 1 parecer contrário, 1 

proposta de  emenda:  

 

-  Emenda à Lei Orgânica do Município alterando o inciso II do artigo 23; 
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- informar ao consumidor a relação das empresas credenciadas para prestação de assistência 

técnica autorizada relacionada aos produtos que comercializa; 

- cria e estabelece normas para o calendário de eventos do município; 

- criação da feira livre no bairro JK;  

 - institui o programa municipal de incentivo as microcervejarias artesanais no município;                        

 - autorização de abertura de crédito adicional no valor de $24.121,28 a favor da Secretaria de 

Desenvolvimento  Econômico  e Turismo; 

- Parecer contrário nr 1 de 2019 da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio-Ambiente a 

emenda modificativa nr 001 ao PL 193/2018 de autoria da CLJ e CAPAPR. 

- dispõe sobre o CMS/SL e revoga  lei 7957 de 09/11/2010; 

- institui a semana municipal de incentivo a adoção de crianças e adolescentes; 

- casas noturnas e similares que utilizam serviço de segurança privada ficam obrigadas a 

identificarem por meio de crachá seus funcionários e prestadores de serviços terceirizados; 

- garantia da realização de exame de cariótipo em todos os recém-nascidos que apresentarem 

sinais indicativos de síndrome de Down; 

- institui o projeto Cultura nas Praças; 

- concessão de KIT de Higiene Bucal nas repartições públicas e afins, rede pública municipal 

de ensino e CMEI’S.    
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Sessão Plenária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 30/04/2019 

Horário – Início em 15:08 Término em: 18:55. 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião ordinária de 

23/04/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, ausência do vereador Ismael Soares por licença médica, demais 

vereadores presentes. 

Leitura de correspondências: Executivo envia projeto de lei 247/2109 e 248/2019 que institui o 

Fundo Municipal de Cultura e dá incentivos/isenções fiscais a investimentos em cultura. O 

plenário encontra-se cheio de artistas locais que foram prestigiar a seção. Confirmada a eleição 

para Prefeito dia 02/06/2019. 

Pronunciamento dos vereadores: 

- Fabricio defendeu os 2 projetos de incentivo a cultura e disse ter sido questionado por uma 

ouvinte da Rádio Musirama sobre o concurso público para a Câmara Municipal, e defendeu 

urgência para este concurso. Informou sobre a convenção de seu partido PRB, domingo, que 

vai lançar candidato a Prefeito (nota minha: o prefeito interino, Caramelo, é filiado ao partido). 

- Milton Martins diz apoiar os projetos de apoio a cultura, questionou a inoperância de alguns 

secretários e o fato do poder municipal não ter dado resposta a audiência pública sobre o 

atraso de pagamento ao funcionalismo. 

- Gilson Liboreiro cobrou que seja fixada uma data para o concurso público da Câmara, que a 

demora traz descrédito para a Câmara, quer que o executivo divulgue o resultado da 

arrecadação com a anistia fiscal, questionou os pagamentos atrasados dos servidores públicos, 

criticou a polêmica de filmar professores na sala de aula, pediu que se solicite a ajuda do 

exército na limpeza das ruas da cidade.  

- Beto do Açougue elogiou os secretários do Meio Ambiente e Esportes. 

- Gonzaga elogiou o dia dos trabalhadores. 

- Euro cumprimentou os artistas presentes e reiterou seu apoio a cultura, criticou a falta de 

política para o turismo em Sete Lagoas, com uma Serra de Santa Helena tão pouco 

aproveitada e explorada. Defendeu a reforma da previdência. 

- Gislene elogiou a cultura e defendeu o PL que permite aos apenados trabalharem para o 

município em troca de redução de penas, e criticou alunos filmarem professores na sala de 

aula. 

mailto:setelagoas@osbrasil.org.br


                                                                                                                                                      

 
 

 
Endereço Av. Vila Lobos, nº 189, sala 204 – Bairro Jardim Cambuí – Sete Lagoas – Minas Gerais CEP 35.700-068                                                                   

Fone: (31) 97146-1357 – E-mail: setelagoas@osbrasil.org.br / site: setelagoas.osbrasil.org.br 
 
 

- Marcelo Cooperselta disse apoiar a cultura, criticou o Deputado Douglas Melo que está, 

segundo suas palavras, controlando os secretários e o próprio prefeito interino, prejudicando o 

município pois está travando projetos que poderiam beneficiar a população. 

- Rodrigo Braga elogiou a cultura, defendeu as matérias de filosofia e sociologia e criticou a 

homofobia, defendeu o direito de ser gay e lembrou que os gays também possuem família. 

- Vereador Alcides informou que a procuradoria da Câmara está finalizando o edital para 

contratação e realização de concurso público, que fora informado que a partir do dia 06/05 o 

exército estará participando da limpeza das vias públicas, que o pagamento do funcionalismo 

de abril será conjunto com o atrasado de dezembro/2018, visitou a AMBEV fora informado que 

para cada 1 litro de cerveja gasta-se 1,3 litros de água. 

A pedido foi feita uma inversão de pauta com a apreciação e apresentação dos pareceres 

aprovando por unanimidade os projetos de Lei 247 e 248 de incentivo a cultura.  

A vereadora Marli retira-se da seção por problemas médicos.           

      

 

 

Foram apresentadas 273 matérias de Pedidos de Providência e Requerimentos, destacando-

se: 

- revitalização de quadra no Bairro Santo Antonio, revitalização de praças públicas, pedidos de 

iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrolamento e cascalhento de vias, limpeza 

de lotes, praças e vias públicas, operação tapa buracos, implantação de redutores de 

velocidade, ligação de esgoto, ligação de água, repintura e/ou colocação de faixa de pedestres 

e faixa elevada, instalação de placas de sinalização de trânsito, correção de piso asfáltico de 

diversas vias, circulação de carro fumacê em diversos bairros, colocação de meio fio em vias, 

asfaltamentos de ruas, instalação de placas de identificação de ruas, informação da receita 

obtida pelo município a título de serviços de expediente da prefeitura, estacionamento rotativo 

– faixa azul, serviços de cemitério , transporte, concessões e permissões de serviços, serviços 

administrativos e comerciais gerais do setor agropecuário, transferências de convênios com a 

União, pedido de informações a respeito de aplicação de recursos do FUNDEB no valor de 

$481.940,53, de $727.205,35 no CAPS, de $410.081,59 para construção de UBS, de 

$83.000,00 para o Memorial Zacarias, solicitação de captação de águas pluviais, construção de 

rotatórias, pedido de contratação de médicos para a UBS, pedido de informações sobre 

arrecadação de multas de trânsito, informações sobre os trâmites da licitação de contratação 

de PJ para realização de cursos de elaboração de projetos sociais, informações sobre os 

imóveis locados e os de uso da secretaria da Educação, Saúde, Obras, Comunicação Social e 

Governo e demais Secretarias, revisão de valores de IPTU, informações sobre obras do 

Ginásio da Feirinha, cobrança indevida de certidão negativa de débitos, vale transporte para os 

servidores da Secretaria de Meio Ambiente, informações de empreendimentos 

imobiliários/loteamentos que possuem débitos de natureza tributária com o município, bem 

como as contrapartidas negociadas e impactos ambientais, informações sobre trâmites de 

diversas licitações, prorrogação de isenção de 100% juros e multas da anistia até 31/05, 
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irregularidades da rotatória do Shopping Sete Lagoas, implementação de CRAS, prestação de 

contas do SAAE, COHASA, SELTUR, FUMEP  e CODESEL.                   

 

 

 

           

  

Foram apresentadas 18 matérias de Anteprojeto e 8 Projetos de Lei.  

 

-  institui o festival cultural e Gastronômico no município; 

- declara de utilidade pública a Associação das Doulas de Sete Lagoas;  

- institui no calendário de eventos municipal o Fórum Fale sem Medo;  

- altera  lei de concessão do cartão municipal de transporte e Vale Saúde;  

- exigência de avaliação médica para realização de aulas de educação física nas escolas 

municipais;  

- afixação de placas de conscientização da destinação correta de lixo nas creches e escolas 

municipais;  

- obriga casas noturnas que apresentem música ao vivo a divulgar este serviço na forma da lei; 

- acompanhamento psicológico de mães de natimorto e óbito fetal;  

 - institui o programa municipal de incentivo as microcervejarias artesanais no município;                        

 - autorização de abertura de crédito adicional no valor de $24.121,28 a favor da Secretaria de 

Desenvolvimento  Econômico  e Turismo; 

- criação de escola de ciclismo para promoção da educação e prática adequada da bicicleta no 

trânsito; 

- implantação de unidades virtuais de saúde; 

- fornecimento de ingressos gratuitos em 5% nos eventos esportivos e culturais realizados em 

patrimônios públicos; 

- Normas de prevenção de acidentes a serem cumpridas pelos condôminos e/ou 

administradores nos elevadores dos edifícios públicos;  

- iluminação pública personalizada nas paradas de ônibus;    

- dispõe sobre o CMS/SL e revoga  lei 7957 de 09/11/2010; 

- institui a semana municipal de incentivo a adoção de crianças e adolescentes; 

- casas noturnas e similares que utilizam serviço de segurança privada ficam obrigadas a 

identificarem por meio de crachá seus funcionários e prestadores de serviços terceirizados; 

- garantia da realização de exame de cariótipo em todos os recém-nascidos que apresentarem 

sinais indicativos de síndrome de Down; 

- institui o projeto Cultura nas Praças; 

- concessão de KIT de Higiene Bucal nas repartições públicas e afins, rede pública municipal 

de ensino e CMEI’S.          
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