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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões _ 

 Data: 16/07/2019 

Horário – Início em 18:00h Término em: 18:27 

 

 

 

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

ordinária de 16/07/2019. Reunião presidida pelo vereador Caramelo, todos os vereadores 

presentes. 

 

 

Foram apresentadas e votadas 7 matérias de Projetos de Lei, todos de autoria do Chefe do 

Poder Executivo: 

- autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de $60.629,97 em favor da 

Secretaria de Educação; 

- autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de $54.747,22 em favor do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente; 

- alteração da LC 209/2017 que dispõe sobre normas de uso e ocupação do solo no município; 

- altera LC 109/2006 que promove a revisão do Plano Diretor de Sete Lagoas; 

- altera LC 208/2017 que dispõe sobre o parcelamento do solo no município; 

- altera a LC 74/2002 que dispõe sobre o sistema Tributário Municipal; 

- dispõe sobre a concessão do cartão municipal de transporte e do vale saúde no transporte 

coletivo urbano, altera lei nº 7.337 de 2006.        

 

 

 

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: 06/08/2019 

Horário – Início em 15:20h Término em: 17:54h 

 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião anterior. 

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, todos os vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Executivo envia Projeto de Lei criando/renomeando cargos em comissão na administração 

municipal e termos aditivos de diversos convênios entre o município e várias entidades. Caixa 

comunica crédito de OGU de $99.500,00 do Ministério dos Esportes. Ofício criticando a reforma 

da previdência enviado pelo Sindiute. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Gilson Liboreiro homenageou algumas pessoas que faleceram. Elogiou o Executivo por ter 

pago parte do 13 salário e o início das obras da fábrica de latas da AMBEV. Elogiou a 

unificação da bilhetagem eletrônica entre a Turi e a Coopersellta. 

- Milton Martins defende a unificação salarial dos técnicos de ensino com os demais técnicos 

da administração pública e o adicional de periculosidade para trabalhadores do SAAE das 

áreas das máquinas. Disse que o prefeito não deve sucumbir as pressões de políticos que 

querem cargos.  

- Gilberto Doceiro reclama da falta de creches nos bairros periféricos, há 5 creches em 

construção com recursos federais, todas atrasadas em decorrência da falta de repasse do 

governo federal, e pede que o executivo e o legislativo pressionem o governo federal para 

normalizar/regularizar os repasses.  

- Euro Andrade elogia o novo hospital da Unimed em Sete Lagoas, diz que o prefeito precisa 

administrar com as associações da cidade. Elogiou Bruno Violante que foi o responsável por 

trazer a fábrica de latas ao município de Sete Lagoas.      

- Gislene deseja a todos os vereadores que voltem renovados para trabalhar verdadeiramente 

em prol do município. O projeto para remissão de penas dos presos em troca de trabalho com 

o município foi objeto de reunião com o executivo que prometeu se empenhar. 

- Marcelo Cooperseltta elogiou a unificação da bilhetagem eletrônica entre Turi e Cooperseltta 

e a reforma do campo do Belo Vale com recursos federais. Elogiou o início do pagamento do 

13 salário.   



                                                                                                                                                      

 
 

 
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 
 
 

- Alcides disse que o terminal de ônibus logo estará funcionando, e que a reforma da 

previdência é uma necessidade. Disse que o país está saindo do caos.  

- Renato Gomes elogiou a unificação do transporte público mas disse que o nr de ônibus 

diminuiu. Disse ser necessário a construção de escolas infantis em Sete Lagoas.  

- Caramelo disse que houve a licitação do Ginásio Marcio Paulino, que o edital da limpeza 

urbana do município saiu, que o terminal urbano está quase pronto. O projeto Mexa-se será 

votado assim que chegar à Câmara. 

            

Líderes: 

- Milton Martins disse que o terminal de ônibus deve ser entregue o mais rápido possível e que 

as obras públicas deveriam ter uma seguradora que garantisse a finalização da obra, e que a 

emenda do bairro Eldorado vai finalizar a entrada do bairro. 

- João Evangelista disse que o prefeito vai priorizar os bairros Jk, Alvorada e Planalto. Disse 

que a unificação da bilhetagem eletrônica vai acabar com a disputa do transporte público em 

Sete Lagoas. 

- Marcelo disse que o Projeto de Lei apresentado extingue vários cargos e cria alguns cargos 

na administração, e que o Secretário Francis está à disposição para esclarecer as dúvidas do 

projeto. 

- Gilson Liboreiro aplaude a iniciativa de ressocialização dos presos, e elogia Bruno Violante 

pela luta para trazer a fábrica de latas para Sete Lagoas. 

    

 

 

 

Foram apresentadas 215 matérias de requerimento, pedido de providências e monção: 

 

- manutenção de pontes, 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, colocação de meio fio em vias, asfaltamentos de 

ruas, solicitação de captação de águas pluviais, poda de árvores, solicitação de instalação dos 

aparelhos da academia popular do chacreamento Vovó Cléia, disponibilização de caixa de fita 

para controle de glicemia aos pacientes diabéticos tipo 2, construção de passeio ao redor das 

Escolas Técnicas Municipal, bem como pintura, manutenção elétrica, reforma de banheiros e 

telhados, abertura de todos os campos de futebol do município para a comunidade, criação de 

horta comunitária, instalação de semáforos, implantação de UBS, construção de pista de 

cooper na Av Perimetral, pedido de instalação de creches, construção de rotatórias, ajuste de 

nível e altura das tampas de esgoto, criação e construção do Parque Municipal do Morro São 

João, implantação de farmácia popular, construção dos portais de entradas e saídas das 

cidades, instalações de bancos de cobertura em ponto de ônibus, pedido de cópia de 

contratos/aditivos celebrados entre o Município e diversas empresas, pedido de cópia de 
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processos licitatórios, cópia das atas das reuniões da JARIT, apuração de denúncia de 

desmatamento irregular, pedido de instalação de posto fixo da Guarda Civil Municipal em 

bairros, contracheques de servidores sem desconto de IR e INSS, falta de vacinas nos ESF, 

construção de UBS, informação do limite prudencial de despesa total com pessoal, criação e 

implantação do Ambulatório para cirurgias torácicas no município. 

 

 

 

  

Foram apresentadas e votadas 11 matérias de Anteprojeto de Lei, 05 Projetos de Lei e 1 

emenda supressiva:    

 

- dispõe sobre o serviço de transporte público individual de táxi; 

- implantação do programa “Incentivo ao Pequeno Produtor Rural”; 

- instalação de dispositivos de segurança junto ao estacionamento reservado para 

motocicletas; 

- cria a semana da preservação do Parque Ecológico da Cascata; 

- altera Lei 8258/2013 que cria empregos de confiança na estrutura administrativa da 

CODESEL; 

- emenda supressiva PLC 8/2019 que retira construções irregulares não finalizadas do texto; 

- dispõe sobre a regularização de edificações no município; 

- dispõe sobre inclusão de balanças em supermercados, hipermercados e congêneres para 

conferência e aferição do peso das mercadorias; 

- altera Lei 8096 de 22/12/2011; 

- autoriza abertura de crédito adicional suplementar de $347.775,46 em favor da Secretaria 

Municipal de Educação; 

- autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de $200.000,00 em favor da Câmara 

Municipal; 

- institui a campanha permanente de conscientização, orientação e prevenção a febre 

maculosa; 

- institui o recreio legal nas escolas municipais para orientação dos alunos no combate as 

drogas; 

- institui o observatório municipal da mulher contra a violência – OMMV; 

- dispõe sobre novo sistema de iluminação pública nas vias públicas através de energia eólica 

e solar; 

- institui o projeto voluntário semana da gincana ecológica e conscientização de proteção as 

lagoas; 

- altera a Lei 8352 de 02/06/2014 que proíbe o funcionamento dos equipamentos de som 

automotivos nas vias, praças e demais logradouros públicos, autorizando a liberação de 

espaços específicos para o seu uso. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões    ________________________________ 

Data: 06/08/2019 

Horário – Início em 18:00h Término em: 18:51h 

 

 

Foram votados e aprovados 3 Projetos de Lei de autoria do Executivo: 

 

- Dispõe sobre a regularização de edificações no município, PLC 8/2019; 

- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de $347.775,46 em favor da Secretaria 

Municipal de Educação; 

- Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de $200.000,00 em favor da Câmara 

Municipal. 

 

Nesta Sessão Plenária foi apresentado aos vereadores o projeto de reforma da administração 

municipal pelo procurador Leonardo Braga e o secretário Francis. O projeto passou a tramitar 

na câmara e segundo o secretário Francis várias alterações atendem as recomendações do 

Ministério Público e vão gerar uma economia mensal de $293.000,00. Serão unificadas 

diversas secretarias, um padrão de vencimentos único e redução nos cargos comissionados e 

contratados com a valorização do servidor municipal. 

 

Foi também indicada a comissão que trabalhará na implantação do código de ética da Câmara. 

 

 

 

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: 13/08/2019 

Horário – Início em 15:11h Término em: 17:46h 

 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião anterior. 

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, todos os vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Executivo envia PLC 322/2019 e ofício enviando termos aditivos de convênios firmados entre 

o município e diversas entidades. 

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Euro Andrade informa sobre o II Encontro de motociclistas na Praça do Carmo, trazendo mais 

diversão para Sete Lagoas. A Brenan em parceria com o município está adotando uma lagoa 

no Bairro Mata Grande para investimento na orla, passeios e jardins, um parceria público 

privada. 

- Gilson Liboreiro elogiou a organização do Hospital Municipal e disse que está precisando de 

equipamentos, ultrassonografia e outros. Protestou contra a agressão e prisão de um 

advogado em seu exercício profissional na Delegacia de Trânsito em Sete Lagoas. 

-  Marcelo Cooperseltta informa que em reunião com o Prefeito ele informou que terá que 

demitir em torno de 200 servidores se a reforma administrativa que está na Câmara não for 

votada urgentemente. O Projeto não tira benefícios dos cidadãos e economiza $300.000,00 

mensais. Pediu urgência na votação.   

-  Milton Martins disse que em atos de fiscalização verificou na área rural postos de saúde 

abandonados, estrada da Estiva usada como depósito de lixo, falta de aragem e gradeamento 

de terrenos pelos tratores e máquinas agrícolas destinadas a estas zonas rurais, APA da Serra 

de Santa Helena sendo queimada diariamente, elogiou a Secretaria de Educação e o de Obras 

por mostrar serviço em pouco tempo.           

- Rodrigo Braga elogiou os voluntários do projeto Superar, disse que o OS faz um trabalho 

necessário ao município, mas precisa repensar o seu papel, denegrindo a imagem da Câmara 

(citou o ranking ???). Disse que a reforma administrativa precisa ser melhor estudada e 

discutida pela Câmara, inclusive com Audiência Pública.   
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- Pastor Alcides mostrou-se satisfeito com o governo atual por responder aos ofícios enviados 

pela Câmara, algo que não acontecia em governos anteriores, mostrou preocupação com a 

situação financeira do município, rescisões de contratos de servidores desde 2013 no valor de 

$28.000.000,00 ainda não foram pagos. 

- Gilberto Doceiro disse feliz com a reforma do ginásio coberto da feirinha, no qual ele foi um 

dos responsáveis pelo pedido da emenda. Pediu que os equipamentos agrícolas voltem a 

beneficiar os pequenos agricultores e solicitou a reabertura da Usina de Compostagem. 

Recebeu reclamações sobre o odor da água do SAAE.   

- Caramelo disse estar feliz com a instalação do aparelho de Scanner no presídio evitando 

constrangimentos as mulheres, e em relação ao PLC da reforma administrativa disse que a 

cautela é para evitar erros e que vai apresentar emenda para o retorno da Secretaria de 

Cultura, disse que tem economia que não justifica a perda de conquistas importantes. Disse 

que tem que votar o que é importante para a cidade, que precisam discutir sobre o IPTU.      

 

            

Líderes: 

- Marcelo disse que qualquer economia é válida, que a Prefeitura deve INSS e não tem acesso 

ao CND, portanto não pode receber emendas federais, deve milhões e os projetos do 

Executivo visam levantar recursos e diminuir despesas sem demitir pessoas. Disse que a 

responsabilidade da situação do município é também dos vereadores.  

- Milton Martins criticou o fato da Câmara não poder fazer Projeto de Lei, só Anteprojeto.   

- Caramelo disse que é o que consta no Regimento Interno e na Lei Orgânica, que é 

necessário a mudança. 

- Gilson Liboreiro disse que o Prefeito Duílio assumiu o ônus de demitir e de reformar a 

administração municipal, que a Câmara tem que ser mais célere na apreciação da reforma. 

- Gonzaga pediu urgência na votação do projeto de reforma administrativa. Disse que a folha 

de pagamento está em $28.000.000,00, caótica a situação e que os contratados existem 

também na Câmara. 

- Caramelo reconheceu os contratados na Câmara e disse que são úteis, trabalham, e 

representam 40% do Orçamento, sendo devolvido $1.000.000,00 ao Executivo. 

- Gonzaga e Marcelo questionaram Caramelo se os contratados da Prefeitura não trabalham. 

- Pastor Alcides disse que Caramelo falou apenas que os contratados da Câmara trabalham, o 

resto são ilações. 

- Rodrigo Braga disse que não tem nada a ver com os buracos da cidade, que não administra 

verba pública.  

 

Caramelo informa que terá que se retirar pois tem uma reunião com o MP em BH sobre o caso 

dos empréstimos consignados na Câmara. Pastor Alcides assume a presidência. 

 

Nota do redator: apesar de não constar da pauta a Reforma Administrativa foi discutida na 

sessão, mostrando claramente que as peças começam a se movimentar com vistas as eleições 
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de 2020. Um grupo de oposição se reúne ao redor de Caramelo e outro grupo com Marcelo, 

líder do Prefeito.     

 

      

 

 

Foram apresentadas 96 matérias de requerimento, pedido de providências e moção: 

 

- manutenção de pontes, colocação de placas de sinalização, 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, colocação de 

meio fio em vias, asfaltamentos e pavimentação de ruas, solicitação de captação de águas 

pluviais, poda de árvores, tela de proteção nas janelas em todas as repartições públicas 

instaladas em prédios, informações sobre a fiscalização da comercialização e uso do cerol e 

linha chilena, informações sobre a contrapartida prestada pela AMBEV pela implantação da 

nova fábrica de latas, solicitação de concurso para a Guarda Municipal, colocação de 

semáforos, cópia da ata de registro de preços 017/2019 entre o município e a Abreu França e 

diversos contratos assinados entre o município e empresas prestadoras de serviço, dúvidas 

quanto a delimitação dos municípios de Sete Lagoas e Esmeraldas pois há denúncias de casos 

de lotes de um município com impostos cobrados em outro, instalação de equipamentos nas 

escolas públicas, informações e documentos referente ao contrato de bilhetagem econômica do 

transporte público municipal, documentos sobre o contrato entre a Prefeitura e o Banco Itaú 

face as  denúncias de cobrança abusiva de taxas e tarifas dos servidores, reunião com a Caixa 

e a Construtora Melo Azevedo para esclarecimentos acerca dos defeitos nos imóveis do 

Condomínio Lagoa Grande II do Programa MCMV, tabela de horários e itinerários onde 

circularão os ônibus após a unificação da Turi e Cooperseltta.         

 

Foram apresentadas e votadas 18 matérias de Anteprojeto de Lei e 03 Projetos de Lei:    

 

- Dispõe sobre a criação do programa Ler para Crer direcionado para as pessoas com 

deficiência visual;  

- Dispõe sobre a campanha Saúde no seu Bairro; 

- Institui o programa Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos;  

- Institui o dia municipal da osteogênese imperfeita;  

- Cria o composta, programa de incentivo a prática de compostagem de resíduos orgânicos 

domésticos em domicílios, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais;  

- Autoriza ao poder executivo disponibilizar aos diretores das escolas municipais o dispositivo 

de segurança, conhecido como botão do pânico;  
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- Dispõe sobre a obrigatoriedade de que os eventos realizados no âmbito do município  em 

espaços públicos e com apoio da prefeitura tenham cartaz e/ou banner fixados em local visível 

informando o apoio da prefeitura;  

- Dispõe sobre o descarte ambientalmente adequado de filmes de radiografias usados; 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de reservatórios e captadores de água de chuva nos postos 

de combustíveis, lava rápidos, transportadoras, empresas de ônibus urbanos e indústrias que 

realizem a lavagem de veículos;  

- Dispõe sobre a implantação da patrulha do silêncio; 

- Dispõe sobre a emissão de certidão de número social;     

- Institui o dia municipal dos direitos humanos ; 

- Institui o dia municipal do celíaco;      

- Implantação do programa “Incentivo ao Pequeno Produtor Rural”; 

- Altera a Lei 8096 de 22/12/2011; 

- Institui a campanha permanente de conscientização, orientação e prevenção a febre 

maculosa; 

- Institui o recreio legal nas escolas municipais para orientação dos alunos no combate as 

drogas; 

- Institui o observatório municipal da mulher contra a violência – OMMV; 

- Dispõe sobre novo sistema de iluminação pública nas vias públicas através de energia eólica 

e solar; 

- Institui o projeto voluntário semana da gincana ecológica e conscientização de proteção as 

lagoas; 

- Altera a Lei 8352 de 02/06/2014 que proíbe o funcionamento dos equipamentos de som 

automotivos nas vias, praças e demais logradouros públicos, autorizando a liberação de 

espaços específicos para o seu uso. 

          

 

 

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: 27/08/2019 

Horário – Início em 15:28h Término em: 18:54h 

 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião anterior. 

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, vereador Rodrigo Braga ausente mas chegou no 

decorrer da sessão, todos os demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Executivo envia substitutivo ao PL que versa sobre a reforma administrativa, Secretaria 

Assistência Social convida para reunião do Condomínio Lagoa Dourada PMCMV, solicitação 

por um cidadão de CPI para apurar possíveis irregularidades do vereador Ismael no esquema 

de rachadinha noticiado no Jornal Sete Dias. Caramelo informa que o assunto está em 

discussão na Comissão de ética da Câmara.  

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Marcelo Cooperseltta solicita a votação do substitutivo em regime de urgência que extingue 

inúmeros cargos e trará redução de despesas ao município, disse que não há necessidade de 

audiência pública para tratar deste assunto.   

- João Evangelista ressalta a Lei de Inclusão comemorada nesta semana, sua importância e 

necessidade. Denunciou que várias escolas não estão adaptadas para receber os portadores 

de necessidades especiais. Elogiou a Câmara por treinar pessoas em Libras. 

- Milton Martins alertou que a audiência pública da reforma administrativa tem que ser 

realizada, foi solicitada por sindicatos e pelo Observatório Social, que qualquer mudança seria 

ir contra as entidades que a solicitaram, mesmo que não agrade ao Executivo. 

- Gilberto Doceiro cobrou que os tratores e equipamentos agrícolas recebidos via verbas 

federais sejam disponibilizados/emprestados as pequenas comunidades agrícolas/rurais para 

preparo das terras, sem ônus ao município. 

- Gislene se diz aborrecida por aúdios na rede social denegrindo a sua imagem. A reforma 

administrativa está acirrando os ânimos e mentiras estão sendo divulgadas nas redes. Negou  

que tenha traído a educação. 

- Gilson Liboreiro registrou a qualidade do recapeamento em alguns bairros da cidade, e disse 

que a não votação da reforma administrativa está impedindo o pagamento do décimo terceiro 

salario atrasado e sem estas medidas o servidor público ficará com salário atrasado. Criticou as 
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queimadas nas áreas de Sete Lagoas, que os brigadistas e bombeiros estão fazendo um 

grande trabalho e que queimada é crime. 

- Joaquim Gonzaga protestou que os vereadores estão sendo bombardeados por terem votado 

contra a audiência pública, sendo chamados de autoritários, que sua origem é trabalhista e 

quem os está atacando são candidatos a um lugar na Câmara. 

- Euro Andrade pediu para colocar o encontro de motociclistas no calendário turístico de Sete 

Lagoas, gerou renda para a oncologia do HNSG e para os moradores.                  

- Pastor Alcides elogiou o Executivo que responde aos requerimentos dos vereadores, ao 

contrário dos antecessores.  

- Renato Gomes elogiou a Associação dos Animais de Rua, que trabalham para conscientizar a 

população contra os maus tratos aos animais. Elogiou a beleza da Gruta Rei do Mato e o 

evento de domingo passado, criticou as queimadas e a sustentabilidade ambiental é 

fundamental a raça humana. No Bairro Jardim Primavera II as erosões nas ruas são 

decorrentes de loteamento aprovado sem o projeto pluvial, feito um acordo judicial do 

empreendedor e prefeitura vai ser dada a ordem de serviço para correção do problema. 

- Caramelo se diz impressionado com o trabalho da APAE, que a Câmara vai resolver o 

problema da acessibilidade no plenário ainda este ano, que as matérias que serão votadas 

nesta sessão são muito importantes. Disse que na reunião especial foi apresentado o pedido 

de audiência pública pelas entidades sindicais e Observatório, e que vai ser observado o 

regimento interno.  

        

 

   

Líderes: 

- Marcelo Cooperseltta disse que foi importante a reunião da reforma administrativa e que as 

distorções foram corrigidas pelo substitutivo, e não vê porque não ser votada, acha que 

audiência pública para discutir um artigo é postergar a decisão, o servidor é o maior 

prejudicado, pois a reforma não está criando cargos, acaba com as distorções. Há servidores 

que recebem abaixo do mínimo, o projeto regulariza isto.    

- Marli informa que a reunião de CLJ será na quarta feira às 15h. 

- Milton Martins disse que não está pedindo audiência pública, que ela foi solicitada pelos 

Sindicatos e pelo Observatório Social e cobrou da Presidência da Câmara o cumprimento do 

regimento. Agradeceu ao secretário Fabrício resposta de seu requerimento e disse que o 

secretário anterior não fez licitações na central de compostagem, roubaram material e 

equipamentos. Pediu apuração. Disse não ter conhecimento do substitutivo, que vai se inteirar 

e apresentar emenda de reajuste salarial.  

- Marcelo disse que se o limite prudencial da folha de pagamento não cair nada poderá ser feito 

pelo Executivo. 

- Pastor Alcides pergunta ao líder do Prefeito se os cargos a serem extintos estão ocupados ou 

vagos. É a favor da audiência pública. 
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- Marcelo informou que alguns estão ocupados, outros não. Os cargos extintos trarão economia 

ao município. A demora na aprovação da reforma prejudica o servidor. Sem o abono recebe 

menos que o mínimo. 

- Rodrigo Braga é a favor da audiência pública. 

- Euro diz que a CLJ fará uma reunião extraordinária amanhã às 14h para estudar a matéria 

apresentada.   

- Renato Gomes disse que o reajuste só pode ser requerido pelo Executivo.  

- João Evangelista pediu a votação do projeto neste dia.  

- Caramelo disse que sem os pareceres das comissões não põe o projeto em votação. Disse 

ainda que se as entidades (sindicatos e OS) retirarem os pedidos de audiência, ele acata. Mas 

vai cumprir o regimento e fazer a audiência pública.  

A base do governo então pede urgência para a audiência pública para que o servidor não 

continue a ser prejudicado. 

 

      

 

 

Foram apresentadas 245 matérias de requerimento, 113 pedidos de providências e 1 monção: 

 

- manutenção de pontes, colocação de placas de sinalização de trânsito e nome de ruas, 

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, colocação de meio fio em vias, asfaltamentos e pavimentação de ruas, 

solicitação de captação de águas pluviais, poda de árvores, solicitação do quantitativo de 

demanda reprimida da central de marcação de consultas, cronograma de obras do PA do Belo 

Vale, reinstalação de consultório odontológico em escola municipal no Bairro Itapoã, reparos 

diversos e de rede elétrica e laboratório de informática em escolas municipais, pedido de laudo 

ao SAAE sobre a qualidade da água, informação de quantitativo e cargos de servidores com 

deficiência lotados nas Secretarias, quantidade de veículos em uso e sem uso nas Secretarias, 

número de vagas disponíveis nas escolas municipais, solicitação de presença da guarda 

municipal nas escolas municipais, verificação das denúncias de superlotação nas UPAs, 

criação de listagem pública e virtual com a relação de todas as marcações de exames e 

consultas médicas no SUS – âmbito municipal, construção de hortas comunitárias, cessão de 

tratores e respectivos implementos agrícolas adquiridos mediante convênio com a União as 

associações de pequenos produtores rurais, pedidos de esclarecimentos sobre alocação de 

computadores e pedido de cronograma para utilização de crédito adicional complementar, 

capacitação para prevenção de incêndios e queimadas, listagem de servidores lotados nas 

instituições de acolhimento, pedido de compra de aparelhos de ultrassonografia para hospitais, 

criação de espaços ou casas de apoio para abrigar durante  o dia os pacientes em tratamento 

na capital, incorporação ao vencimento básico do servidor público um abono no valor que o 
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mesmo atinja o salário mínimo vigente no país, cópias de diversos contratos e aditivos 

celebrados entre o município/autarquias e diversas empresas.              

 

 

  

Foram apresentadas e votadas 18 matérias de Anteprojeto de Lei e 03 Projetos de Lei:    

 

- Institui o dia municipal dos direitos humanos. 

- Institui o dia municipal do celíaco. 

- Denominação de vias públicas. 

- Inclui no calendário oficial de eventos do município o DMJ – Dia Municipal da Juventude. 

- Alteração da Lei 8311 de27/12/2013 que aprova a planta de valores genéricos do município 

para fins de lançamento de IPTU para o exercício de 2014. 

- Dispõe sobre a remissão e isenção da taxa de coleta de lixo. 

- Altera LC 163/2012 alterando a carga horária do cargo de técnico em nutrição e dietética de 

30 para 25 horas. 

- Institui o uso obrigatório de cabos ecológicos nas redes elétricas. 

- Institui a política municipal de segurança hídrica. 

- Concede às doadoras de leite materno isenção de pagamento de taxa de inscrição em 

concurso para provimento de cargo ou emprego na administração pública municipal. 

- ORGANIZA A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, CRIA O 

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, CRIA O FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO. 

- Altera a Lei 8.736 de 27/12/2017 em seu artigo 3 que autoriza doação de imóvel ao Instituto 

Educacional Santo Agostinho Ltda. 

- Altera LC 80 de 04/09/2003 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos. 

- Regulamentação da Lei Federal que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

PJ pela prática de atos contra a administração pública. 

- Inclui o transporte turístico no âmbito do município. 

- Institui o Programa Certidão Negativa Municipal Virtual (CND Virtual). 

- Institui o Programa de Assistência Alimentar e Nutricional Emergencial. 

- Obriga as empresas que executam obras no município a atualizarem nas placas informações 

dos valores concedidos no tocante a aditivos.  

- Dispõe sobre a implantação de ações preventivas à depressão em adolescentes nas escolas. 

- Dispõe sobre a criação do aplicativo para celular e tablets denominado SAAE EM AÇÃO para 

denúncia de vazamentos, buracos abertos pelo SAAE, esgotos estourados e solicitações 

gerais de serviços de competência da Autarquia. 

- Dispõe sobre a criação do aplicativo para celular e tablets para solicitação de manutenção das 

vias municipais, serviços de tapa buracos, limpeza, capina, recapeamento, retirada de 

entulhos, denúncia de lotes vagos, lixo em local proibido denominado “Prefeitura em Ação”. 

- Campanha de incentivo ao aleitamento materno no âmbito da administração pública direta e 

indireta. 
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- Modifica a Lei 7846 de 11/02/2018 que dispõe sobre a distribuição de Kits escolares aos 

alunos da rede municipal.          

 

 

 

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: 03/09/2019 

Horário – Início em 15:22h Término em: 18:25h 

 

 

 

A Sessão Plenária iniciou com a aprovação por unanimidade da ata da reunião anterior. 

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência de João Evangelista, todos os demais 

vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- João Evangelista justifica ausência por problemas médicos familiares. Marli pede licença para 

se retirar por motivo de luto, irá comparecer ao velório de uma amiga. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

 - Gilberto Doceiro informa ter recebido informações sobre o clima nas salas de aulas da escola 

do Jardim dos Pequis, a polícia está sendo chamada constantemente.  

- Gislene Inocêncio diz que a cidade vive um clima de violência, nas escolas, nas redes sociais, 

nas ruas, houve uma tentativa de agressão a uma médica na ESF Bairro Aeroporto, disse que 

o número de guardas municipais é insuficiente, que os profissionais da escola Jardim dos 

Pequis e D. Sílvia estão com medo. Segundo a comunidade 3 alunos foram agredidos pelos 

policiais, que viu vários policiais entrarem armados na escola gerando tumulto. Pediu uma 

reunião com o comando e a comunidade. 

- Marcelo Cooperseltta informa que em governo passado a dívida da previdência do município 

foi parcelada e o FPM foi dado em garantia, o município não tem CND, e o projeto de venda de 

terrenos pertencentes ao município que tramita na câmara a 45 dias é para quitar esta dívida e 

liberar o FPM e o CND. Em relação a Audiência Pública da reforma administrativa é para 

discutir 1 item apenas que vai trazer economia para o município, pediu aos vereadores para 

colocarem a mão na consciência. 

- Milton Martins alertou para um plano de segurança nas escolas e nos ESFs, profissionais 

estão sendo desrespeitados e ameaçados. Quem leva faca, arma para a escola não é aluno, é 

bandido. Tem que ter policiamento na porta das escolas. 

- Euro parabenizou a “Banda Brasil 70” pelo seu aniversário. Criticou aposentadoria, salários e 

penduricalhos de deputados federais, senadores, exilados políticos que sangram os cofres do 

país. Disse que a exploração do nióbio pode salvar o país. 
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- Pastor Alcides elogiou o jornalista Marcelo Sander do Jornal Sete Dias pela isenção na 

entrevista que ele concedeu. Esteve fiscalizando as obras das creches em andamento na 

cidade e se disse animado com o que viu. Em relação a educação e segurança nas escolas 

disse que há uma lei sobre a proteção escolar, com presença das guardas civis ou militares, 

que há um excesso de leis que não são cumpridas. Disse que Bolsonaro defende os interesses 

familiares e que o Congresso Nacional trabalha contra a nação.  

- Gilson Liboreiro repudia o ataque a uma profissional no ESF Aeroporto. Esteve na escola do 

Jardim dos Pequis e aguarda as apurações e posicionamento do comando, que há um grande 

número de suicídio de jovens no país, elogiou o trabalho do CVV. 

- Caramelo elogiou o congresso da OAB, elogiou a UPA, disse que está funcionando muito 

bem, terá reunião amanhã com o executivo para tratar da inauguração da praça e da repetidora 

da TV Câmara.           

 

Líderes: 

- Marcelo se diz preocupado com a demora da tramitação da reforma administrativa que está 

prejudicando os servidores e o município, que não entende a polêmica criada, pois o Executivo 

atendeu os pedidos do MP. O abono vai corrigir a distorção de servidores receberem abaixo do 

salário mínimo.    

- Rodrigo Braga perguntou se votarem o PL da Reforma Administrativa no mês seguinte o 

abono seria incorporado ao salário, Marcelo respondeu que sim. Propôs uma extraordinária 

logo após a Audiência Pública para votação do PL. 

- Milton Martins apresentou uma emenda modificativa ao PL e concorda com a votação 

extraordinária, já que o prejuízo dos servidores vem desde 2018.  

- Euro disse que a CLJ não vai atrasar a tramitação da PL e emenda.   

- Ocorreu uma discussão sobre o fechamento da folha, o líder do Prefeito disse que é dia 20, 

Rodrigo Braga disse que foi informado que a folha começa a ser preparada a partir do dia 20, 

que há tempo hábil para entrar na folha do próximo mês. Gilson e Marcelo pediram suspensão 

da sessão para esclarecimento da Secretaria da Fazenda. Caramelo suspendeu a reunião por 

5 minutos. Reiniciado a reunião Caramelo disse terem ligado para a Secretaria da Fazenda que 

prometeu dar o retorno durante a sessão, e confirmou que é o dia 20 o dia limite para 

fechamento da folha.        

  

 

Foram apresentadas 413 requerimentos, pedidos de providências e moções: 

- manutenção de pontes, colocação de placas de sinalização de trânsito e nome de ruas, 

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, colocação de meio fio em vias, asfaltamentos e pavimentação de ruas, 

solicitação de captação de águas pluviais, poda de árvores, solicitação de serviço de ônibus 

coletivo para o Bairro Boa Esperança, informações sobre a reforma do centro de saúde da 
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Várzea, mudança do local do ponto de ônibus, solicitação de presença da Guarda Municipal 

nas escolas municipais, informação sobre o horário do transporte público, quantidade de vagas 

disponíveis para alunos em escolas municipais, quantidade de servidores e cargos em diversas 

escolas municipais, construção de um “calçadão” na Av Dep Emílio Vasconcelos Costa, pedido 

de coleta de lixo em Bairros, implantação de rotatórias, solicitação de policiamento ostensivo 

em determinados bairros, pedido de cópias de licitações e contratos entre a Prefeitura, SAAE e 

empresas vencedoras e prestadoras de serviços, instalação de academia ar livre, informação 

de nomes, cargos, salários e locais de trabalho de todos os contratados pela Prefeitura, 

informação de carga horária dos médicos, orçamento destinado a Guarda Municipal e o seu 

cumprimento, qualificação e estruturação da Guarda Municipal, informações sobre a estrutura 

dos ESF, informações sobre a merenda escolar, utilização de veículos oficiais, arrecadação 

mensal do Faixa Azul, gastos com telefones corporativos, apuração de funcionamento de 

rádios piratas no município, solicitação de audiência pública para discutir a Lei 8.316/2013 que 

autorizou a doação de imóvel ao Instituto Educacional Santo Agostinho.       

 

Foram apresentadas e votadas 16 matérias de Anteprojeto de Lei, 11 Projetos de Lei e 01 

Projeto de Resolução:    

 

- Denominação de vias públicas. 

- Inclui no calendário oficial de eventos do município o DMJ – Dia Municipal da Juventude. 

- Alteração da Lei 8311 de27/12/2013 que aprova a planta de valores genéricos do município 

para fins de lançamento de IPTU para o exercício de 2014. 

- Dispõe sobre a remissão e isenção da taxa de coleta de lixo. 

- Altera LC 163/2012 alterando a carga horária do cargo de técnico em nutrição e dietética de 

30 para 25 horas. 

- Institui o uso obrigatório de cabos ecológicos nas redes elétricas. 

- Institui a política municipal de segurança hídrica. 

- Concede às doadoras de leite materno isenção de pagamento de taxa de inscrição em 

concurso para provimento de cargo ou emprego na administração pública municipal. 

- Modifica Lei 8600/2016 que inclui o CERVEGERAIS no calendário oficial de eventos do 

município. 

- Altera a Lei 8851/2018 modificando a data do OKTOBER SETE. 

- Dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente com lúpus no 

município. 

- Dispõe sobre a criação do Projeto Coral da Melhor Idade para promover mais qualidade de 

vida à pessoa idosa através da música com terapia. 

- Cria-se grupos de convivência Idoso em Movimento. 

- Institui o Projeto Arte e Cultura nos Bairros. 

- Institui o Projeto Voluntário Serra Limpa, Patrimônio Preservado de conscientização de 

proteção à Serra de Santa Helena. 

- Dispõe sobre a isenção de IPTU para Igrejas ou Templos de qualquer culto que funcionem em 

imóveis cedidos ou alugados. 



                                                                                                                                                      

 
 

 
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 
 
 

- Altera a ementa da resolução 976/2005 que cria na Câmara Municipal a Frente Parlamentar 

de Políticas sobre Drogas.        

- ORGANIZA A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇAO DA CORRUPÇÃO, CRIA O 

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, CRIA O FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A CORRUPÇÃO. 

- Altera a Lei 8736 de 27/12/2017 em seu artigo 3 que autoriza doação de imóvel ao Instituto 

Educacional Santo Agostinho Ltda. 

- Altera LC 80 de 04/09/2003 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos. 

- Regulamentação da Lei Federal que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

PJ pela prática de atos contra a administração pública. 

 

Ao final da reunião Caramelo solicitou que os vereadores tivessem mais cuidado no debate, 

respeitando o colega vereador, principalmente aquele que estiver falando. O clima está quente 

na Câmara. Durante uma discussão de matéria o OS foi elogiado pelo vereador Gilson 

Liboreiro pelo excelente trabalho que vem prestando ao Município 

  

 

ATT 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - DE SETE LAGOAS/MG 

CNPJ nº 28.662.700/0001-60 

 

       

  

 

             


