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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 07/05/2019 

Horário – Início em 15:08 Término em: 17:20. 

 

 

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

30/04/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, ausência da vereadora Marli de Luquinha por licença médica, demais 

vereadores presentes. 

Leitura de correspondências: moradores da Quinta da Varginha e Várzea da Lagoa 

agradeceram os vereadores pelo trâmite e atendimento de pedidos das comunidades. Convite 

para audiência pública a ser realizada dia 09/05 para discussão da LDO de 2020. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

Fabrício elogiou o presidente do seu partido, o PRB, pelo forte crescimento no país inclusive 

lançando candidatura própria em Sete Lagoas com Claudio Caramelo. 

Milton Martins diz estar sofrendo perseguições por estar fiscalizando, por ser combativo, e que 

foi vítima de agressões/ameaças de um ex-Secretário Municipal contra o qual fez ocorrência 

policial.  

Ronaldo João denunciou o reduzido número de médicos trabalhando no antigo Hospital Infantil 

Belo Vale, apenas 1 clínico e 1 pediatra para atender a toda região. Atendimento precário. 

Gilberto Doceiro parabenizou as mães pelo seu dia, lembrou que aquela era a semana da 

família no município, e se disse alarmado com o nr de abortos divulgados pelo IBGE, 

principalmente na população de baixa renda. 

Marcelo Cooperseltta exaltou a chegada dos 5.000 kits escolares, de boa qualidade, a serem 

distribuídos aos alunos da rede pública municipal, recebeu resposta da Secretária de Trânsito 

informando que a retirada do cronômetro do sinal da Antônio Olinto foi para diminuir as Multas 

de Trânsito, criticou a contratação de um secretário e coordenador de esportes em detrimento a 

valorização do servidor efetivo. 

Dr. Euro pediu a população que verifique o passado e a vida dos candidatos a prefeito, votarem 

com consciência, e solidarizou com Ronaldo João quanto a situação da saúde pública. 

Alcides elogiou o mutirão de combate à Dengue, a convergência dos setores de saúde, 

empresas parceiras e exército, ressaltou que os donos de lotes, terrenos tem que ser cobrados 

para limpeza e sua manutenção, com multas se necessário. 

 

Fala dos Líderes: 
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Milton Martins criticou a sujeira da Serra de Santa Helena, mato, descaso, abandono, em plena 

semana da festa.  

Gislene disse apoiar o mutirão de limpeza mas pregou respeito aos moradores de rua. 

Ismael criticou a falta de fumacê nos bairros e propôs a conscientização dos estudantes na 

limpeza da cidade, com a participação em mutirão de limpeza nas proximidades das escolas.      

 

Foram apresentadas 253 matérias de Pedidos de Providência e Requerimentos, destacando-

se: 

- revitalização de praças públicas e quadras esportivas, 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, solicitação de captação de águas pluviais, 

construção de rotatórias, pedido de contratação de médicos para a UBS, contratação de 

empregados para o período da anistia fiscal, informação sobre licitação e paralisação de obras 

da Av Expedicionário Leofredo Gaspar, informar receita obtida com serviços de movimentação 

de terra, aterro e desaterro, taxa pelo exercício do poder de polícia, publicidade comercial, 

serviços administrativos e comerciais gerais no tocante a serviços de esgoto, taxa de 

fiscalização de vigilância sanitária, serviços de religamento de agua, captação, adução, 

tratamento, reserva e distribuição de agua, remuneração de depósitos bancários, inclusive de 

recursos vinculados, custeio do serviço de iluminação pública, aluguel da Arena do Jacaré, taxa 

de coleta de resíduos sólidos, taxa de análise de projeto arquitetônico de estabelecimentos 

sujeitos a controle sanitário, taxa de fiscalização de funcionamento, taxa de controle e 

fiscalização ambiental, taxa de localização, taxa de receita de importo de renda retido na fonte, 

taxa de ocupação de bens de domínio público, construção de fossas sépticas nas  

comunidades rurais, retomada das obras de construção da pista municipal de aeromodelismo e 

automodelismo com cobertura para os aficionados, informações acerca do custo de construção 

do ponto de entrega voluntária de resíduos sólidos no Bairro Orozimbo Macedo e instalação de 

novos pontos em diversos bairros, relação de nomes de servidores exonerados e nomeados 

em comissão nos últimos 30 dias, informações sobre a distribuição e entrega dos Kits 

escolares, notificação e autuação de empresa responsável pelo descarte de esgoto a céu 

aberto no Bairro Esmeraldas II, notificação e autuação de borracharias em decorrência de 

acúmulo de pneus a céu aberto, retirada de 2 trailers abandonados ao lado restaurante 

popular, cópia de contrato entre a prefeitura e diversos prestadores de serviços, informações 

sobre emendas parlamentares, informações sobre projetos de empreendimentos imobiliários e 

suas contrapartidas, estudos dos impactos ambientais causados por condomínios e 

loteamentos, bem como esgoto, limpeza, transporte, pedido de cópia do processo licitatório 

323/2017, 323/2017, 172/2017, 001/2019,  lista de nomes que utilizam o credencial livre de 

cobrança de faixa azul.                             
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Foram apresentadas e votadas 27 matérias de Anteprojeto e 11 Projetos de Lei.  

 

- institui a semana de conscientização sobre a síndrome de IRLEN; 

- institui a semana de segurança pública municipal; 

- inclui no calendário oficial a festa do Produtor Rural da Estiva; 

- institui o festival cultural e Gastronômico no município; 

- cria a Frente Parlamentar de proteção dos mananciais de abastecimento e dos recursos 

hídricos de Sete Lagoas; 

- cria a Frente Parlamentar de apoio as entidades filantrópicas de saúde e assistência social; 

- Institui a temática da educação empreendedora e financeira na rede municipal de ensino; 

- introdução de texto informativo no verso dos carnês de IPTU sobre direito de isenção de 

imposto nos casos previstos em lei; 

- divulgação dos postos de coleta de leite materno nas maternidades nos ambulatórios e 

consultórios de ginecologia e pediatria de Sete Lagoas; 

- institui o programa DISQUE SOLIDARIEDADE que trata do recebimento e distribuição de 

doações destinadas as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos; 

- criação do Programa Municipal de assistência à criança com microcefalia; 

- cria atendimento especializado de pessoas em situação de violência sexual; 

- estabelece que as Bibliotecas Públicas deverão possuir 4% do acervo com livros em Braille; 

- isenção de tarifas no transporte público para as gestantes carentes para acompanhamento 

pré-natal; 

- dispõe sobre programa Jornal Estudantil na rede pública de ensino municipal; 

- institui o programa de adoção de centros de saúde; 

- implantação de faixas de pedestres em 3D;  

- cria a função de mediador socioeducativo nas unidades de ensino municipal; 

- dispõe sobre a criação do projeto Refeição Solidária; 

- insitiui programa para concessão de cesta básica para funcionários públicos municipais que 

recebem até 3 salários mínimos;       

- 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;                        
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- 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; 

- 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; 

    

          

 

 

À disposição para alguma dúvida,  

 

Att 

 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - DE SETE LAGOAS/MG 

CNPJ nº 28.662.700/0001-60 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 14/05/2019 

Horário – Início em 15:09 Término em: 17:30. 

 

 

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

07/05/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, todos vereadores presentes. 

Leitura de correspondências:  

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins ressaltou o início da campanha eleitoral e criticou a já baixaria nas redes 

sociais. Pediu aos candidatos que divulguem os seus programas de governo, que é necessário 

enxugar a máquina administrativa, reduzir secretarias, extinguir funções comissionadas, reduzir 

IPTU, que nenhum candidato se interessou pela audiência pública da LDO/2020 (importante 

previsão de aplicação do orçamento para 2020), ou seja, prometem sem saber se poderão 

cumprir, avisou que vai continuar fiscalizando seja quem for o eleito. 

- Gilson Liboreiro criticou o uso de foguetes barulhentos, vários cidadãos tem reclamado que 

causam stress aos bichos de estimação e as crianças, pediu mais respeito, e vai apresentar um 

projeto de lei a respeito. 

- Gonzaga ressaltou a importância da audiência pública da LDO e pediu uma campanha 

eleitoral limpa, sem baixarias. 

- Marcelo Cooperseltta apresentou uma matéria gravada e apresentada por ele em seu 

programa de TV, mostrando a péssima situação que se encontra as ruas do Bairro Jardim 

Primavera II, onde moradores não conseguem guardar o carro na garagem em virtude das 

crateras e dos matos. Questionou o porquê de ainda não terem assinado o contrato de uma 

verba federal no valor de $500.000,00 para obra no campo de futebol no Bairro Montreal. 

- Euro elogiou ação da Igreja Vida em Cristo que arrecadou donativos, roupas e distribuiu a 

diversas instituições. 

- Renato Gomes criticou a situação do Bairro Jardim Primavera II, pois a empresa e seus 

sócios não cumpriram as condicionantes do empreendimento, a prefeitura acionou a justiça, a 

empresa perdeu e pediu um tempo a juíza para cumprimento da sentença. Pediu a Secretaria 

de Meio Ambiente atenção ao Grotão do Canaan, foco de dengue.   

- Alcides ressaltou a convergência das Câmaras Municipais das cidades circunvizinhas, 

convidou para o Encontro com a Política a ser realizado dia 15/05 na Câmara de Sete Lagoas, 
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Informou que a operação tapa-buracos optou pelos principais corredores e vias de transporte 

público, e que fora informado naquele instante que a Prefeitura solicitou a Corregedoria 

Municipal uma reunião com a juíza que está cuidando do caso do Jardim Primavera II para se 

buscar uma solução. 

- Rodrigo Braga disse que 2 empreiteiras fizeram o empreendimento no Jardim Primavera II, 

não cumpriram com as condicionantes do empreendimento e que é um problema de mais de 2 

anos não solucionado. O antigo prefeito Leone Maciel participou de uma caminhada na 

campanha de 2016 no local, prometeu fazer algo e nada foi feito. 

- Gilson Liboreiro ressaltou que aprovar loteamentos sem infraestrutura é impensável, criticou a 

Lei do Uso e do Solo, vai pedir uma CPI sobre o Jardim Primavera e o Verde Vale. 

- Ismael criticou a sujeira da cidade e reclamou da falta de interlocução com o executivo. 

- Alcides sugeriu a figura de uma pessoa que faça a interlocução Executivo/Legislativo.   

  

Foram apresentadas 70 Requerimentos, 133 pedidos de providências e 2 monções,  

destacando-se: 

- revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de iluminação pública de vias 

e troca de lâmpadas, patrulhamento 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, solicitação de captação de águas pluviais, 

construção de rotatórias, solicitação de mobiliário para Postos de Saúde, estudo de 

insalubridade da água das Lagoas, ampliação da linha de transporte público, informações 

detalhadas sobre vendas/comissões executadas pela COHASA, impostos s/venda executadas 

pela COHASA, serviços prestados e executados, venda de lotes financiados  pela COHASA, 

detalhamento da perda de estoque, receita financeira, despesas operacionais lançadas no 

DRE da COHASA, detalhamento de lançamentos salários a pagar, fornecedores, outras contas 

a pagar, despesas administrativas, terrenos lançados no imobilizado, obras civis, móveis e 

utensílios, veículos, construções em andamento, outras imobilizações, depreciação acumulada,    

e outros lançamentos constantes nas demonstrações contábeis e financeiras da SELTUR, 

relação mensal de empregados e salários da COHASA, implantação de base para SAMU e 

Corpo de Bombeiros no Bairro Bela Vista I, reativação de poço artesiano Bairro Goiabeiras, 

corte de Pé de Pequi, orientação dos agentes de controle de edemas para várias localidades, 

solicitação da relação de salários e benefícios de servidores do SAAE, informações sobre a 

qualificação técnica exigida para cada cargo no SAAE, informações sobre licitação do SAAE 

para compra de veículos de passeio popular e PICK-UP carga no valor de $164.031,36, 

licitação para construção de praça pública Bairro Flórida no valor de $260.000,00, pedido de 

informação sobre material estocado de forma indevida no Hospital Municipal, denúncia de 

exoneração de servidor da Secretaria de Meio Ambiente por ter denunciado que o aterro 

sanitário está funcionando de forma irregular, mudança do Hemominas para uma região 

central.          
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Foram apresentadas e votadas 23 matérias de Anteprojeto e 06 Projetos de Lei.  

 

- institui a semana de conscientização sobre a síndrome de IRLEN; 

- criação do Programa Municipal de Assistência a criança com Microcefalia;  

- vincula o Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo – CRAM a estrutura 

administrativa do município;  

- institui o dia municipal sem carro; 

- obriga as escolas da rede pública de ensino a disponibilizar armário ou móvel semelhante 

para a guarda, conservação de insulinas, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras usadas por 

aluno com diabetes;   

- criação do Programa Saúde Itinerante;  

- obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de tentativa de suicídio; 

- autoriza criação de cadastro de isentos de IPTU e taxas; 

- institui o Programa Caçamba Social;  

- proibição de  cobrança de taxa de religação ou restabelecimento do serviço de água á 

população de baixa renda; 

- obrigação dos estabelecimentos públicos inserirem nas placas de atendimento prioritário o 

símbolo mundial do autismo; 

- concessão de subvenção social a APAE e Vila Vicentina;        

- institui a semana de segurança pública municipal; 

- inclui no calendário oficial a festa do Produtor Rural da Estiva; 

- institui o festival cultural e Gastronômico no município; 

- Institui a temática da educação empreendedora e financeira na rede municipal de ensino; 

- introdução de texto informativo no verso dos carnês de IPTU sobre direito de isenção de 

imposto nos casos previstos em lei; 

- divulgação dos postos de coleta de leite materno nas maternidades nos ambulatórios e 

consultórios de ginecologia e pediatria de Sete Lagoas; 

- institui o programa DISQUE SOLIDARIEDADE que trata do recebimento e distribuição de 

doações destinadas as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos; 

- criação do Programa Municipal de assistência à criança com microcefalia; 

- cria atendimento especializado de pessoas em situação de violência sexual; 

- estabelece que as Bibliotecas Públicas deverão possuir 4% do acervo com livros em Braille; 

- isenção de tarifas no transporte público para as gestantes carentes para acompanhamento 

pré-natal; 

- dispõe sobre programa Jornal Estudantil na rede pública de ensino municipal; 

- implantação de faixas de pedestres em 3D;  

- cria a função de mediador socioeducativo nas unidades de ensino municipal; 

- dispõe sobre a criação do projeto Refeição Solidária; 



                                                                                                                                                      

 
 

 
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 
 
 

- institui programa para concessão de cesta básica para funcionários públicos municipais que 

recebem até 3 salários mínimos;       

 

 

À disposição para alguma dúvida,  

 

Att 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - DE SETE LAGOAS/MG 

CNPJ nº 28.662.700/0001-60 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 21/05/2019 

Horário – Início em 15:05 Término em: 17:36. 

 

 

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

14/05/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, ausência do vereador Beto do Açougue, todos os demais vereadores 

presentes. 

 

Leitura de correspondências:  

Envio pelo executivo para tramitação do PLC referente a LDO de 2020 e pedido de 

autorizações de abertura de crédito complementar para as Secretarias de Obras, Turismo e 

Saúde, além do PL que propõe a revisão do plano diretor do município, normas para o uso e 

ocupação do solo.     

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

Com a devida licença dos vereadores foi concedida a palavra ao cidadão Paulinho do Boi, que 

agradeceu a todos vereadores e ao executivo pela aprovação da Lei de Incentivo a Cultura e a 

criação do Fundo Municipal de Cultura. 

-  Milton Martins informou que deflagrou processo fiscalizador em vários órgãos como SAMU, 

Secretaria da Saúde e Obras, e que vai esperar passar as eleições para divulgar o resultado do 

trabalho, pois não quer que pareça uma ação eleitoreira. Criticou um Deputado Federal (não 

disse o nome) que divulgou um vídeo nas redes sociais criticando o trabalho dos vereadores da 

Câmara de Sete Lagoas. 

- Gilson Liboreiro questionou a pintura das faixas nas vias públicas às 14:30h, se não poderia 

ser em outro horário sem atrapalhar o trânsito. Criticou a falta de remédios nas unidades de 

saúde. 

- Euro elogiou o Expressar pelo 1º lugar em concurso de dança realizado em BH, elogiou o 

grupo UAI pelo excelente trabalho que está fazendo para divulgar a cidade e fomentar o 

turismo, dia 28/05 vai haver um seminário e pede ampla divulgação e participação da 

sociedade.   

- Marcelo apoiou Milton Martins no repúdio ao Deputado Federal que os criticou, e disse ter 

interpelado o deputado estadual Douglas Melo e o radialista Geraldo Padrão por 

calunia/difamação, pois utilizam a rádio para denegrir a imagem dos vereadores. Disse não 

apoiar nenhum candidato a Prefeito. 
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- Renato Gomes esteve em uma reunião com o Prefeito e representante dos vigias municipais 

requerendo o pagamento de 4 horas extras semanais, em virtude da jornada de trabalho. O 

Prefeito enviou o requerimento a Procuradoria do Município para parecer.  

- Alcides ressaltou o seminário realizado sobre o processo Legislativo e a Política, elogiando a 

presença do público e a qualidade dos palestrantes, alertou para a importância da tramitação 

da LDO e da PLC 0405 que versa sobre o uso e ocupação do solo. Pediu para as comissões 

se reunirem na quinta-feira, a partir das 14h para definirem os trâmites necessários, audiência 

pública, etc. 

- No pronunciamento dos líderes os vereadores Marcelo e Milton Martins reclamaram do atraso 

na entrega das 500 casas na Cidade de Deus, disseram que Caixa e Secretária de Assistência 

Social jogam a culpa uma para outra. Criticaram com veemência o Secretário de Ação Social e 

o fato das pessoas com restrição cadastral, que possuem o nome negativado não poderem 

assinar o contrato e receberem as casas. Reclamaram que quando da divulgação do Programa 

MCMV forma elencados diversos critérios para seleção dos candidatos mas não informaram 

sobre a necessidade de ter o nome livre de restrições cadastrais. O vereador Alcides informou 

que ocorreu uma reunião na prefeitura com a Caixa e só 260 dos contemplados estão 

devidamente qualificados, pois as informações prestadas possuem dados desencontrados, 

endereços e telefones não encontrados, baixa qualidade de informação, mas a prefeitura se 

comprometeu a criar uma força tarefa para agilizar a contratação das casas. 

NR: A Caixa, através das informações prestadas pela Prefeitura procede a pesquisa cadastral 

dos selecionados (em todos os programas habitacionais o beneficiário não pode ter restrição 

cadastral de qualquer espécie), analisa a renda se é compatível com o programa, se possui 

imóvel em seu nome e se já foi beneficiado por outro programa habitacional. Parece ter falhado 

a comunicação quando da divulgação e inscrição dos interessados.        

 

 

Foram apresentadas 88 Requerimentos e 117 pedidos de providências. 

- revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de iluminação pública de vias 

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

públicas, operação tapa buracos, implantação de redutores de velocidade, ligação de esgoto,  

repintura e/ou colocação de faixa de pedestres e faixa elevada, correção de piso asfáltico de 

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

asfaltamentos de ruas, solicitação de captação de águas pluviais, solicitação de protetor solar 

para os agentes de saúde, repintura da faixada do Posto de Saúde, envio de relatório dos 

atendimentos pediátricos e urologistas realizados nos ESF, solicitação que seja postado em 

site da prefeitura relação detalhada de folha de pagamento dos órgãos SELTUR e CODESEL, 

detalhamento das contas contábeis Outras Despesas Operacionais, Custos Serviços 

Prestados, Outros Bens e Direitos, Máquinas  e Equipamentos, Aumento de Capital, Terrenos, 

Usina de Asfalto, Fornecedores, Salários a Pagar, Outras Contas a Pagar, Adiantamento a 

Clientes e outras contas do Balanço da CODESEL, vacinação da população contra a Meningite 

tipo B, pedido de informações detalhadas sobre a razão pela qual os contemplados no sorteio 

do PMCMV não estão na posse dos referidos imóveis, cópia dos contratos entre Prefeitura e 
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diversas empresas prestadoras de serviços, verificação dos trâmites da licitação 041/2019, 

pedido de isenção de IPTU para Associações, questionamento sobre o valor do pregão 

07/2019 para a aquisição e instalação de cobertura do estacionamento de veículos da Câmara 

Municipal, portal da transparência da Prefeitura desatualizado e a falta de médicos.         

           

 

 

           

  

Foram apresentadas e votadas 27 matérias de Anteprojeto, 08 Projetos de Lei e 1 Projeto de 

Resolução. 

- institui a Semana de Conscientização e combate ao Feminicídio; 

- criação da Frente Parlamentar em defesa do serviço e dos servidores públicos; 

- obrigatoriedade das instituições de ensino municipal incluírem ao longo do ano letivo o ensino 

acerca da violência contra a mulher e noções básicas da Lei Maria da Penha; 

- criação de Escola de Idiomas no município;  

- ressarcimento via processo administrativo pelos danos causados pela falta de manutenção 

nas vias públicas; 

- autoriza o executivo a criar o programa de intercâmbio educacional;  

- institui concessão de bolsa de estudo por permuta do IPTU; 

- obriga clínicas de bronzeamento artificial a expor avisos alertando sobre o risco de câncer; 

- dispõe sobre o uso das máquinas pesadas e caminhões da Prefeitura;         

- criação do Programa Municipal de Assistência a criança com Microcefalia;  

- institui o dia municipal sem carro; 

- campanha de incentivo a arborização de ruas, avenidas, praças e jardins; 

- institui o programa Boa Visão para idosos; 

- dispõe sobre o recebimento de bens móveis doados por terceiros para repasse aos 

necessitados;     

- criação do Programa Saúde Itinerante; 

- obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de tentativa de suicídio; 

- institui o Programa Caçamba Social;  

- proibição de cobrança de taxa de religação ou restabelecimento do serviço de água á 

população de baixa renda; 

- concessão de subvenção social a APAE e Vila Vicentina;        

- institui a semana de segurança pública municipal; 

- inclui no calendário oficial a festa do Produtor Rural da Estiva; 

- institui o festival cultural e Gastronômico no município; 

- institui o programa DISQUE SOLIDARIEDADE que trata do recebimento e distribuição de 

doações destinadas as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos; 

- criação do Programa Municipal de assistência à criança com microcefalia; 
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À disposição para alguma dúvida,  

 

Att 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - DE SETE LAGOAS/MG 

CNPJ nº 28.662.700/0001-60 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 28/05/2019 

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

 

 

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

21/05/2019. Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides em virtude de Caramelo ocupar o 

cargo de prefeito interino, ausência dos vereadores Zé da União e Fabrício, os demais 

vereadores presentes. 

 

Leitura de correspondências:  

Envio pelo executivo para tramitação dos PL que autorizam abertura de crédito suplementar 

para a Secretaria dos Esportes, institui a COMESEL e a prestação de contas do 1º 

quadrimestre de 2019 do SAAE.        

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Rodrigo Braga criticou cortes na educação e disse que as eleições ainda não acabaram, 

criticou alunos por gravarem professores na sala de aula. 

- Milton Martins criticou a falta de segurança dos servidores do SAAE que trabalham dia e noite 

nas Casas de Máquinas sem a menor segurança, tendo ocorrido um assassinato de um 

empregado no fim de semana numa tentativa de assalto. 

- Euro criticou o baixo nível dos estudantes e professores das workshop do grupo UAI sobre 

turismo que seria realizado nesta mesma data. 

- Ismael ressaltou que estava apresentando um projeto para parcelamento de dívidas 

tributárias no cartão de crédito, e que a dívida ativa do munícipio é de $114.000.000,00. 

- Gilberto Doceiro disse ser necessário uma nova forma de gestão pública com menos cargos 

de confiança e mais investimento nos servidores municipais, e priorização da energia solar por 

parte do município.    

- Marcelo parabenizou os deputados André e Cleitinho pela denúncia dos ônibus escolares 

oriundos de verbas estaduais parados, sem utilização, estragando. Criticou a morte do 

empregado do SAAE que trabalham nas casas de máquinas e ao mesmo tempo são vigias, 

sem receber por isto.  

 

Líderes: 
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- Na fala dos líderes, os vereadores Milton Martins, Marcelo e Ismael questionaram que existe 

uma lei que garante insalubridade e periculosidade aos empregados das casas de máquinas 

do SAAE, que não a cumpre. 

- Foi votada, aprovada por unanimidade e entregue a família do servidor assassinado uma 

monção de condolências pelo luto. 

 

Foram apresentadas 188 Requerimentos e pedidos de providências. 

 

- revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de iluminação pública de vias 

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

públicas, operação tapa buracos, implantação de redutores de velocidade, ligação de esgoto,  

repintura e/ou colocação de faixa de pedestres e faixa elevada, correção de piso asfáltico de 

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

asfaltamentos de ruas, solicitação de captação de águas pluviais, repintura de faixada e 

reforma de banheiros de Posto de Saúde, pedido de informação do valor do IPTU arrecadado 

em 2018, cadeiras para Posto de Saúde, instalação de linha repetidora de sinal de telefonia em 

várias localidades, construção de quadra poliesportiva, disponibilização de médico itinerante, 

contratação de psicólogo para Hospital Municipal, construção de banheiro público na Lagoa 

Boa Vista, informações contábeis da CODESEL, informação da necessidade de pessoal e 

respectivos cargos na administração direta e indireta, exploração da lanchonete no Parque da 

Cascata, combate a dengue, pedido de documentação de diversos processos licitatórios, 

reforma do CAPS, instalação de placas de paradas de coletivos e cobertura dos pontos, 

adequação do horário de início de cobrança do Faixa Azul ao horário de abertura do comércio, 

convite a Secretário da Fazenda para esclarecimentos, uso indevido de carros no executivo, 

horas extras indevidas de servidores, convocação do Secretário de Saúde para esclarecer a 

falta de medicamentos em reunião especial a ser realizada.                 

           

Foram apresentadas e votadas 19 matérias de Anteprojeto e 04 Projetos de Lei. 

 

- institui a Semana de Conscientização e combate ao Feminicídio; 

- autorização de abertura de crédito suplementar de $63.000,00 em favor do Fundo Municipal 

de Transporte e Trânsito; 

- autorização para abertura de crédito suplementar de $210.000,00 em favor da Secretaria de 

Obras; 

- assegura aos profissionais de enfermagem da rede municipal local de descanso com 

condições adequadas de conforto térmico, acústico e higiene pessoal;  

- obrigatoriedade das instituições de ensino municipal incluírem ao longo do ano letivo o ensino 

acerca da violência contra a mulher e noções básicas da Lei Maria da Penha; 

- permissão para entrada de animais domésticos para visitar os pacientes hospitalares; 

- dispõe aos comerciantes de produtos alimentícios a destacar informações sobre os produtos 

destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão e intolerância a 

lactose. 
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- realização de programa de conscientização sobre o descarte de lixo com crianças e 

adolescentes na rede pública de ensino; 

 - implantação de sistema de controle de frequência digital de alunos em escolas publicas 

municipais;  

- disponibilizar cadeiras em locais determinados aos portadores de transtorno de déficit e 

hiperatividade (TDAH); 

- dispõe sobre os serviços de poda, corte e remoção de arvores; 

 - institui o programa Livraria Cidadã;  

- recebimento de receitas e tributos pelo município através de cartão de debito e credito; 

- criação de Escola de Idiomas no município; 

- ressarcimento via processo administrativo pelos danos causados pela falta de manutenção 

nas vias públicas; 

- autoriza o executivo a criar o programa de intercâmbio educacional;  

- institui concessão de bolsa de estudo por permuta do IPTU; 

- obriga clínicas de bronzeamento artificial a expor avisos alertando sobre o risco de câncer; 

- dispõe sobre o uso das máquinas pesadas e caminhões da Prefeitura;         

- campanha de incentivo a arborização de ruas, avenidas, praças e jardins; 

- institui o programa Boa Visão para idosos; 

- dispõe sobre o recebimento de bens móveis doados por terceiros para repasse aos 

necessitados;     

-  criação do programa de apoio a projetos sociais do município; 

     

 

 

À disposição para alguma dúvida,  

 

Att 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - DE SETE LAGOAS/MG 

CNPJ nº 28.662.700/0001-60 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 04/06/2019 

Horário – Início em 15:19 Término em: 17:52. 

 

 

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

28/05/2019. Reunião presidida pelo vereador Caramelo, todos vereadores presentes. 

 

Leitura de correspondências:  

Correspondência do Executivo indica Marcelo Cooperseltta líder do Prefeito na Câmara. Leitura 

de correspondência do Observatório Social convidando a Câmara para o I Seminário contra a 

Corrupção a se realizar dia 06/06/2019.       

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins propõe criar comissão de sindicância para apurar altos salários na gestão 

Leone, alguns superiores a $20.000,00 e denúncias de corrupção nos departamentos que 

liberaram construções, loteamentos e empreendimentos com favorecimento a empresários do 

ramo. Criticou a CEMIG que está prestando um serviço ruim a população. 

- Gilson Liboreiro ressaltou o dia livre de impostos, que precisam serem reduzidos, desejou 

sorte ao novo Prefeito que propôs uma agenda positiva, orçamento participativo e trazer 

investimentos a cidade. 

- Fabrício homenageou as dolas, voluntárias que dão assistência e ajudam a cuidar de recém 

nascidos nos hospitais, agradeceu ao Caramelo e Pastor Alcides por ter chefiado a campanha 

dos dois a eleição que não ocorreu, e informou estar se despedindo pois aceitou o convite do 

Prefeito para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Turismo, 

- Euro Andrade teceu elogios ao Workshop de Lazer e Turismo organizado pelo Grupo UAI, 

palestrantes de Tiradentes, Gramado, Canela e Pomerode que ressaltaram a parceria público e 

privada para o sucesso destas cidades no quesito turismo. 

- Alcides se disse feliz por ter participado da campanha, questionou os procedimentos da 

justiça eleitoral, parabenizou o prefeito empossado pela perseverança e obstinação. 

- Marcelo informou que o prefeito trabalhou no final de semana e está com muita vontade de 

fazer um excelente governo, reduzirá de 17 para 8 as secretarias, enxugará o SAAE e demais 

autarquias, vai trabalhar com a população, criar um conselho que participarão diversas 

entidades civis. 

- Caramelo informou que em 26/06/2019 haverá uma importante audiência pública sobre a PLC 

005 que versa sobre a Lei do Uso e Ocupação do Solo e outra sobre o Plano Diretor do 
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Município. Informou que na condição de prefeito interino deu andamento as obras do Ginásio 

Coberto e a finalização da Estação de Transbordo.  

 

Líderes: 

Fabrício informa sanção da Lei que declara de utilidade pública municipal a DOLA7, entidade 

sem fins lucrativos que trabalham nos hospitais com recém-nascidos carentes. 

Gilson e Euro ressaltaram a importância em se investir em turismo, vários vereadores 

parabenizaram Caramelo pela curta gestão, criticaram os altos valores do IPTU, Renato pediu 

a limpeza do Grotão do Canaan, foco de dengue, Marcelo informou que a Câmara receberá 

nos próximos dias o projeto de reforma administrativa e que é necessário se fazer um estudo 

sobre a enorme quantidade de lotes vagos no município.     

      

 

 

Foram apresentadas 199 Requerimentos e Pedidos de Providências e 2 Monções. 

 

- manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, 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,  repintura e/ou colocação de faixa de pedestres e faixa elevada, 

correção de piso asfáltico de diversas vias, circulação de carro fumacê em diversos bairros, 

colocação de meio fio em vias, asfaltamentos de ruas, solicitação de captação de águas 

pluviais, repintura de faixada e reforma de banheiros de Posto de Saúde, manutenção elétrica, 

mobílias em Posto de Saúde, criação de horta comunitária, pedido de informações sobre 

diversas licitações, pedidos de cópias de contratos de prestação de serviços e aditivos de 

diversas empresas com a Prefeitura, cópia de ata do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente que deliberou sobre loteamentos, aplicação dos valores arrecadados com multas de 

trânsito, pedido de instalação de câmaras Olho Vivo, instalação de placas de trânsito e 

identificação de ruas, poda de arvores, lista de cessão de servidores municipais a outros 

órgãos, pedido de informações detalhadas com relação a recursos para obras que tem 

convenio com a CAIXA, instalação de pisos táteis.                      

           

   

 

           

  

Foram apresentadas e votadas 27 matérias de Anteprojeto, 07 Projetos de Lei e 02 Projetos de 

Resolução:  

 

- institui a Semana de Conscientização e combate ao Feminicídio; 

- autorização de abertura de crédito suplementar de $63.000,00 em favor do Fundo Municipal 

de Transporte e Trânsito; 
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- autorização para abertura de crédito suplementar de $210.000,00 em favor da Secretaria de 

Obras; 

- assegura aos profissionais de enfermagem da rede municipal local de descanso com 

condições adequadas de conforto térmico, acústico e higiene pessoal;  

- institui o dia municipal do DEMOLAY; 

- institui o dia da Viola Caipira;  

- institui a galeria virtual da Câmara Municipal;  

- altera resolução nr 1156 que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem; 

- Institui o programa atendimento Pedagógico Hospitalar para crianças e adolescentes 

hospitalizados; 

- dispõe sobre a adoção de medidas de segurança para evitar a troca de recém-nascidos nos 

hospitais e maternidades; 

- proibição do plantio de árvores do gênero FICUS nos logradouros públicos e loteamentos 

fechados; 

- institui o teste de qualidade dos serviços de asfaltamento, tapa buracos e recapeamentos no 

município; 

- Institui o programa de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas 

municipais; 

- autoriza o poder executivo a estabelecer diretrizes para a política de proteção, inclusão e 

acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia; 

- disponibilização no sítio eletrônico da Prefeitura ferramenta de consulta dos contribuintes à 

sua situação fiscal; 

- dispõe sobre obras paralisadas, abandonadas ou em ruína no município; 

- institui prioridade na marcação de cirurgias com solicitação de biopsia em pacientes com 

suspeita de neoplasias; 

- dispõe sobre o acesso as obras públicas do município; 

- cria o programa de fisioterapia geriátrica para idosos; 

- institui o programa Bike Sete Lagoas;  

- dispõe sobre o comércio de roupas, acessórios e serviços de beleza em veículos auto 

motores ou rebocados por estes em vias públicas e privadas; 

- dia da conscientização sobre o impacto da poluição sonora na vida cotidiana; 

- institui o projeto esporte paraolímpico nas escolas; 

- dispõe sobre a obrigatoriedade de transparência e publicidade do cadastro de munícipes 

inscritos ou beneficiados em programas habitacionais do município;         

- permissão para entrada de animais domésticos para visitar os pacientes hospitalares; 

- dispõe aos comerciantes de produtos alimentícios a destacar informações sobre os produtos 

destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão e intolerância a 

lactose. 

- realização de programa de conscientização sobre o descarte de lixo com crianças e 

adolescentes na rede pública de ensino; 

 - implantação de sistema de controle de frequência digital de alunos em escolas publicas 

municipais;  
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- disponibilizar cadeiras em locais determinados aos portadores de transtorno de déficit e 

hiperatividade (TDAH); 

- dispõe sobre os serviços de poda, corte e remoção de arvores; 

 - institui o programa Livraria Cidadã;  

- recebimento de receitas e tributos pelo município através de cartão de debito e credito; 

- institui concessão de bolsa de estudo por permuta do IPTU; 

- obriga clínicas de bronzeamento artificial a expor avisos alertando sobre o risco de câncer;     

 

 

  

 

À disposição para alguma dúvida,  

 

Att 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - DE SETE LAGOAS/MG 

CNPJ nº 28.662.700/0001-60 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 18/06/2019 

Horário – Início em 15:20 Término em: 17:05. 

 

 

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

11/06/2019. Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência do vereador Zé da União, 

demais vereadores presentes. 

 

Leitura de correspondências:  

Caixa comunica crédito em conta vinculada de OGU (Orçamento Geral da União) de 

$276.190,11, repasse do Ministério das Cidades para urbanização do Bairro Vale Verde. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins denunciou estar sendo ameaçado de morte em virtude das denúncias que vem 

fazendo e dos pedidos de abertura de apuração contra servidores e empresários quanto a 

liberação de alvarás e licenciamento de lotes pela Prefeitura. Registrou boletim de ocorrências 

e pediu licença para se retirar pois seria ouvido as 16h na Delegacia. 

- Marcelo Coopersellta informou que quanto ao programa MCMV (Minha Casa Minha Vida) no 

dia 27/06 haverá um sorteio para distribuição das casas, no dia 04/07 assinatura dos contratos 

e no dia 07/07 entrega das chaves no empreendimento. Disse que a população aprova a 

redução do nr de secretarias e sugeriu aproveitar os apostilados, ganham bem e estão 

encostados na prefeitura. 

- Euro sugeriu um calendário turístico para a cidade, fixar datas e eventos, elogiou o grupo UAI 

que trouxe o Engenharíades para Sete Lagoas com previsão de injeção de $1.000.000,00 na 

economia da cidade. 

- Gilberto Doceiro saudou os produtores de leite pelos 51 prêmios recebidos na França e 

ressaltou a importância de incentivar os pequenos produtores. 

- Gonzaga parabenizou o Jornal Boca do Povo, elogiou a reunião produtiva com o Prefeito e 

criticou o Governo Federal pelo crédito suplementar de 248 bilhões. 

-  Pastor Alcides falou sobre a dificuldade de administrar a coisa pública, a relação do Governo 

Federal com um Legislativo apodrecido e contaminado pelo $, que o país estava parado e 

defendeu concurso público para a Câmara e a Prefeitura e uma reforma administrativa plena. 

- Caramelo passa a presidência da sessão para o Pastor Alcides pois tinha um compromisso 

inadiável no Colégio Militar. 
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- Gilson Liboreiro prestou solidariedade ao vereador Milton Martins pelas ameaças que vem 

sofrendo e criticou quererem acabar com o uso obrigatório da cadeirinha para crianças no 

carro. 

- Gislene solidarizou-se com Milton Martins e pediu a reabertura da SUMAD pois o uso de 

drogas é o maior problema social do Brasil e Sete Lagoas. 

- Renato saudou o Jornal Boca do Povo pelos 33 anos de fundação e pediu a liberação dos 

recursos depositados pelo Governo Federal para pagamento a empreiteira e consequente 

finalização dos serviços e obras no Bairro Vale Verde.     

  

Líderes: 

Marcelo Cooperseltta, líder do Prefeito, pediu votação em 2 turnos do PL 280 que prorroga a 

anistia fiscal de IPTU e outros, e informa que a reabertura da SUMAD está sendo estudada e 

será feita com uma pessoa com conhecimento da matéria. 

Foi apresentada uma monção de congratulações ao Jornal Boca do Povo e Pastor Alcides 

comunica a importância da audiência pública de 19/06 para discutir a LDO de 2020.      

 

 

Foram apresentadas 140 Requerimentos, Pedidos de Providências e  Monções. 

 

- manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, 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,  repintura e/ou colocação de faixa de pedestres e faixa elevada, 

correção de piso asfáltico de diversas vias, circulação de carro fumacê em diversos bairros, 

colocação de meio fio em vias, asfaltamentos de ruas, solicitação de captação de águas 

pluviais, solicitação de fiscalização contínua de uso irregular das vagas para deficientes físicos, 

fechamento de terreno público na Rua Pedra Grande, instalação de placas proibindo nadar na 

Lagoa José Félix, poda de árvores, colocação de placas de sinalização de trânsito, 

disponibilização de cursos de informática na Câmara Municipal, fiscalização de exames de 

ressonância com sedação, solicitação de instalação de uma base da Guarda Municipal no 

Barreiro, relatório sobre o fornecimento de cadeiras de rodas, pedido de informação sobre 

motivos de falta de água em alguns Bairros, guarda noturna nos ESFS e CS além de grades e 

interfones, cópias de contratos e termos aditivos de contratos de prestação de serviços do 

município com diversas empresas, providências tomadas para prevenção da febre maculosa, 

instalação de equipamentos de esportes em praças públicas, informações sobre paralisações 

de obras, relação de funcionários e cargos de Secretarias e Autarquias, criação de Comissão 

de Sindicância para investigação de critérios utilizados para liberação/construção de 

loteamentos e empreendimentos imobiliários.         

 

           

  

Foram apresentadas e votadas 22 matérias de Anteprojeto e 08 Projetos de Lei. 
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- institui o dia municipal do DEMOLAY; 

- institui o dia da Viola Caipira;  

- institui a lei de proteção e bem estar de animais domésticos, 

- institui o dia das doenças raras, 

- institui o dia branco e vermelho – conscientização sobre a surdo cegueira,  

- institui o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR/SL, 

- denominação de via pública, 

- dispõe sobre o cartão de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista; 

- obrigatoriedade das concessionárias e permissionárias do transporte coletivo urbano afixar 

placa dispondo sobre o crime de importunação sexual; 

- criação de grupo de Ação Social e Solidariedade nas Escolas Municipais;  

- alteração da Lei 8.903/2019 prorrogando a anistia fiscal para pagamento de impostos e taxas 

atrasados ou em dívida ativa; 

- institui o cadastro de identificação das pessoas com deficiência para fins de qualificicação, 

- obrigação de fornecimento de alimentação para acompanhantes de parturientes, crianças e 

idosos em Hospitais Públicos; 

- dispõe sobre a colocação de obras de Artes Plásticas nas edificações com área adensável 

igual ou superior a um mil metros quadrados; 

- institui o programa cuidador de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida ou de doentes 

crônicos no ESF; 

- obrigatoriedade de informação aos consumidores dos efeitos do consumo de bebidas 

energéticas; 

- dispõe sobre o fornecimento de equipamentos de baixo custo de tecnologia assistiva para 

alunos da rede de ensino municipal portadores de deficiência física; 

- autoriza o executivo a instalar câmeras de vídeo monitoramento nas proximidades das 

escolas municipais; 

- fixação de cartaz informando o número do telefone do Conselho Tutelar nas escolas públicas;  

- autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de $8.225,25 em favor da 

Secretaria e Esportes, 

 

Foram retiradas de pauta 10 matérias em razão da ausência dos vereadores proponentes.    

        

À disposição para alguma dúvida,  

 

Att 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - DE SETE LAGOAS/MG 

CNPJ nº 28.662.700/0001-60 

  

             


