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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 25/06/2019 

Horário – Início em 15:18 Término em: 17:21. 

 

 

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

18/06/2019. Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência do vereador Rodrigo Braga, 

demais vereadores presentes. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Renato Gomes elogiou o evento Engenharíades, milhares de estudantes estiveram no fim de 

semana movimentando a cidade e a economia. 

- Milton Martins agradeceu o apoio recebido em função das ameaças de morte de que foi 

vítima, disse que Sete Lagoas precisa ser passada a limpo e a Câmara precisa fazer o seu 

papel pois CPIs e Comissões de Sindicâncias estão paradas, nada do que foi combinado na 

Audiência Pública do servidor foi cumprido e que o executivo não pode contratar terceiros. E 

convidou a todos para Audiência Pública do MCMV no dia 27/06/2019.  

- Marcelo Cooperseltta disse que a questão das casas já foi resolvida pois os beneficiários 

estão selecionados, dia 27 haverá o sorteio das casas, dia 04/07 assinatura dos contratos e dia 

07/07 a entrega das casas. O Executivo não tem dinheiro para pagar o 13º salário de 2018 que 

é de $15.000.000,00. 

- Euro elogiou o Engenharíades, ressaltou a falta de visão quanto ao turismo na Serra de Santa 

Helena e a necessidade da parceria PP. Lembrou que o próximo evento é o Cervegerais em 

Julho. 

- Gislene também elogiou o Engenharíades, milhares de pessoas movimentando a economia 

da cidade, sem vandalismo e bem organizado. Dia 26 é o dia internacional de combate as 

drogas. 

- Alcides lembrou dos cuidados que devemos ter com a Terra e as pessoas que habitam nas 

áreas de risco, ressaltou a Vale e suas barragens, o descuido e ganância na exploração de 

nossas riquezas, fez uma menção aos professores de geografia. 

- Caramelo citou o Instituto Santo Agostinho que oferta 40 bolsas de estudo, contra partida a 

doação do terreno para a construção da Faculdade. Criticou que só 4 bolsas foram dadas no 

ano anterior, que precisa alterar os critérios de seleção, que algo não está funcionando.   
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Líderes: 

Milton Martins disse que a Audiência Pública das casas do MCMV foi solicitada em 

Novembro/2018 e que é um ato fiscalizador da Câmara, há vários questionamentos de 

favorecimento político, que ele recebeu denúncias de reunião no Bernardo Valadares de um 

vereador para incluir uma panelinha. As denúncias devem ser esclarecidas. Os lotes da Cidade 

de Deus que foram doados pelo município com a anuência do Legislativo. Os lotes eram para 

criação de microempresas e mudou-se a destinação para beneficiar as famílias.  

Gilson Liboreiro ressaltou que tem uma lei federal que fixa alguns critérios e o município fixa 

outros, estabelecidos em lei. Várias pessoas foram recusadas por dados incorretos e restrição 

cadastral. 

Marcelo questiona a denúncia e disse que não indicar o nome do vereador fere o código de 

ética. Anistia fiscal arrecadou $5.000.000,00 e IPTU 14.000.000,00 que foram utilizados para 

pagar a folha de Dezembro/2018. Pastor Alcides disse que salário é sagrado, o descontrole é 

falta de gestão. Gilson Liboreiro concordou, ultrapassaram o limite prudencial. Gonzaga disse 

que a falta de repasse do Estado de MG criou esta situação, com concordância do Pastor 

Alcides. Gilson e Euro ressaltaram a importância do calendário turístico. Milton Martins disse 

que as ameaças a sua vida continuam e pede proteção a Presidência da Câmara, ofereceram 

R$5.000,00 para assassiná-lo. A Câmara solidarizou-se com ele. 

Renato Gomes parabenizou a chegada de mais uma instituição de ensino superior a Sete 

Lagoas e criticou os maus tratos e abandono dos animais.    

Foram indicados os vereadores para as Comissões de Sindicâncias aprovadas pela Câmara. 

         

 

 

Foram apresentadas 188 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, 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, poda de árvores, fiscalização de cirurgia de catarata programada e não realizada, 

retirada de entulhos em lotes e vias públicas,  implantação de posto de coleta de exames de 

rotina no Bairro Cidade de Deus, revitalização da Lagoa das Piranhas, mudança de itinerário 

do transporte público, isenção de IPTU para as unidades do PAR (Programa de Arrendamento 
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Residencial), pedido de audiência pública para discutir problemas do Bairro Dona Dora, pedido 

de listagem de todos os veículos da frota da prefeitura e secretarias e diversas monções.     

  

Foram apresentadas e votadas 23 matérias de Anteprojeto e 05 Projetos de Lei. 

 

- dispõe sobre a publicação dos estudos de impactos urbanos realizados no município; 

- dispõe sobre os serviços administrativos e atenção aos pacientes do SUS; 

- institui o programa cidade verde no município; 

- institui campanha permanente de conscientização dos condutores de veículos “essa vaga não 

é sua nem por um minuto” em relação as vagas de estacionamento para portadores de 

deficiência física e idosos; 

- autoriza o executivo a conceder isenção ou remissão do IPTU, TCRS incidente sobre imóveis 

edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados por chuva; 

- institui o selo Cidade Linda de Sete Lagoas; 

- institui a semana municipal de prevenção de quedas de idosos no município; 

- dispõe sobre a criação de centro de treinamento em técnicas de coleta e reciclagem de 

resíduos sólidos no município; 

- determina que todos os estabelecimentos para pratica exercícios físicos possuam materiais e 

profissionais habilitados para procedimento de ressuscitação cardio pulmonar e intervenções 

de urgências; 

- institui o evento Food Truck na estrada; 

- dispõe sobre a obrigação das concessionárias de telecomunicação e energia elétrica que 

deverão usar e/ou substituir a atual rede aérea por tubulação subterrânea; 

- dispõe sobre a destinação ambiental correta dos pneus inservíveis; 

- dispõe sobre a implantação de ecopontos para a coleta de tampas plásticas nos órgãos 

municipais; 

- proíbe a prática de assédio pessoal a transeuntes que induz a contratação de empréstimos 

financeiros, aquisição de cartão de crédito e/OU vendas; 

- torna obrigatório o teste de glicemia em recém-nascidos e crianças até 6 anos de idade; 

- obriga a instalação de proteção em pontes e pontilhões na rede viária; 

- inclui o exame psicológico aos alunos da rede municipal de ensino no início de dada 

semestre; 

- dispõe sobre a publicação em meio eletrônico oficial de autorizações e licenças para corte de 

arvores ou supressão de áreas verdes; 

- cria a carteira de identificação e informação do paciente diabético; 

- institui desconto para idosos em eventos públicos;          

- 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; 



                                                                                                                                                      

 
 

 
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 
 
 

- 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;  

 

 

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 ( ) Sessão Plenária  

( x ) AUDIÊNCIA PÚBLICA – Plano Diretor do Município e Lei de Uso e Ocupação do Solo 

Projeto de Lei Complementar n° 04/2019 e Projeto de Lei Complementar n° 05/2019. 

Data: 26/06/2019 

Horário – Início em 09:05 Término em: 01:13. 

 

A Audiência Pública realizada em 26/06/2019 buscou esclarecer as alterações dos PLCs que 

tratam do uso e ocupação do solo em Sete Lagoas. Foi uma audiência bastante técnica onde 

foram debatidos o PLC 04/2019 que “altera a Lei Complementar nº 109 de 09/10/2006 que 

promove a revisão do plano diretor do município de Sete Lagoas”, e o PLC 05/2019 que “altera 

a lei complementar n° 209 de 22/12/2017 que “dispõe sobre normas de uso e ocupação do solo 

no Município de Sete Lagoas”. 

 

Com o plenário lotado de construtores, engenheiros, arquitetos e pessoas ligadas a construção 

civil a apresentação foi feita por técnicos do Executivo que explicaram as modificações feitas 

nos PLCs. As principais mudanças propostas ocorreram em relação a taxa de ocupação para 

lotes (coeficiente de aproveitamento), zoneamentos urbanos, espaçamentos laterais e frontais 

em construções, mudanças pedidas por profissionais da área e suas associações. 

As técnicas do Executivo, Fernanda Ferreira e Fernanda Lanza mostraram um profundo 

conhecimento e domínio da matéria. Esclareceram as dúvidas e ocorreram apenas duas 

críticas dos presentes: um construtor afirmou que a lei era elitista, que as alterações  

diminuiriam a área construída em lotes de 180 e 200m. Outra crítica foi que apenas estavam 

corrigindo defeitos da lei aprovada de maneira açodada em 2017 e não se pensava um projeto 

global e futuro para Sete  Lagoas, não se debate que cidade queremos. 

A ASCON (Associação dos Construtores) elogiou as mudanças e pediu urgência em sua 

tramitação pois a construção civil na cidade encontra-se parada e em situação de penúria. As 

outras intervenções foram no sentido de dirimir dúvidas e foram feitos diversos elogios as 

alterações propostas. 

 

As principais modificações visam aumentar a área construída para ao menos 1,5 de 

coeficiente, organizar a ocupação nos grandes corredores, centros e bairros, a área de 

espaçamento lateral e frontal para construção diminuiu e a área verde nos terrenos passou 

para 20% do terreno (chamada área de permeabilização, face a necessidade de alimentar 

nosso lençol freático). 

Presentes diversos secretários municipais e os seguintes vereadores: Caramelo, Pastor 

Alcides, Marli de Luquinha, Milton Martins, João Evangelista, Gilson Liboreiro, Marcelo 

Cooperseltta, Euro Andrade, Ismael Soares, Rodrigo Braga, Gilberto Doceiro e Renato Gomes.    

O texto passa a tramitar no Legislativo e aguarda o parecer das comissões para ser colocado 

em votação no Plenário. 
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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 ( ) Sessão Plenária  

( X ) AUDIÊNCIA PÚBLICA MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV 

Data: 27/06/2019 

Horário – Início em 18:40 Término em: 21:23 

 

Solicitada pelo vereador Milton Martins, a audiência pública tinha como objetivo discutir o 

processo de implantação do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, modalidade 

I, em nosso município. Presentes os vereadores Milton Martins, Rodrigo Braga, Caramelo, 

Renato Gomes, Marcelo Cooperseltta, o ex-secretário de Ação Social Paulo França e a atual 

secretária Luciene Chaves, alguns servidores municipais, líderes comunitários, dezenas de 

cidadãos que se inscreveram no programa e imprensa local. 

Paulo França e Luciene Chaves fizeram uma apresentação consistente, precisa, respondendo 

a uma série de questionamentos da plateia. Nenhum questionamento ficou sem resposta. 

Milton Martins criticou o não comparecimento de representantes da Caixa que havia sido 

convidada para a audiência pública. 

Circula nas redes sociais uma série de denúncias quanto a seleção e escolha dos beneficiários, 

embora nenhum denunciante tenha comparecido para se pronunciar e apresentar provas. 

O programa MCMV na modalidade implantada é uma modalidade de financiamento com um 

grande subsídio do tesouro nacional para a população com renda familiar máxima de 

R$1.800,00, cuja seleção obedece a critérios estabelecidos em lei pelo governo federal 

acrescido de 2 ou 3 critérios estabelecidos pelo município, através de projeto de lei e 

devidamente submetido a Câmara Municipal.  

Foram 11.000 inscritos para 500 casas, que são divididos em grupos como idosos, deficientes, 

mulheres chefe de família com filhos, moradores em área de risco e outros. Definidos por lei 

federal o percentual de cada grupo, ocorre o sorteio dos 500 mutuários e também de um 

cadastro de reserva para o caso dos sorteados não atenderem os critérios, neste caso o 

excedente foi de 150, 30% das casas. 

A partir deste momento os beneficiários apresentam a documentação solicitada e é feita a 

checagem da veracidade das informações prestadas através da Secretaria Social, e todo o 

levantamento dos dados pela Caixa onde se verifica restrição cadastral, se possuem outro 

imóvel no território nacional, renda,  se já foi agraciado por algum programa governamental de 

habitação, motivos para ser indeferido a inscrição. 

A imensa maioria das perguntas versou sobre o “por quê eu não fui sorteada e fulana foi”, 

ouviu dizer que determinado vereador (não citaram nomes) havia incluído alguns beneficiários, 

e todos os casos foram muito bem respondidos pelos secretários municipais.  

Foi ressaltado várias vezes que todo o processo foi acompanhado pelo Ministério Público e 

total transparência. 
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A grande revolta das pessoas era não ter sido comtemplada, lembrando que para ser  

contemplado é necessário cumprir os requisitos da lei e ter a sorte de ser sorteado. Após o 

sorteio são chamados os agraciados para apresentarem os documentos.   

Foram relatados pelos secretários inúmeros casos de tentativa de fraude, pessoas que 

falsificam a renda, mentem no preenchimento do cadastro, inserem informações incorretas, 

pessoas que possuem imóveis, que já foram agraciadas em outros programas, dezenas de 

casos na tentativa de burlar e fraudar os processos. Todos devidamente excluídos.       

Ao final a Secretária Luciene ressaltou que a Secretaria estava aberta para quem quisesse 

verificar o seu caso, alertando que as tentativas de fraudes poderiam ser encaminhadas ao 

MPF. 

O edital do programa está afixado na secretaria, desde que foi lançado pelo município, para 

consulta da população, além do Diário Oficial. 

 

Feitos os agradecimentos, encerrou-se a audiência. 

 

 

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: 02/07/2019 

Horário – Início em 15:20 Término em:  

 

 

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

25/06/2019. Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência do vereador Milton Martins , 

demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

Vereador Milton Martins justificou ausência por estar realizando fiscalização com a Guarda 

Municipal e Secretaria de Obras em áreas de preservação ambiental no Paiol. 

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Gonzaga elogia senadores por derrubar o decreto das armas, criticou o Presidente por pensar 

só em armas e menos em educação. Presente no sorteio das casas do MCMV ressaltou a 

felicidade dos agraciados, embora não concorde com a criação de conjuntos em lugares 

distantes, e ressaltou os 25 anos do Plano Real. 

- Ismael disse que no PA Vale Verde entregaram um Doblô para o CCZ fazer trabalho de 

campo, emenda de um deputado, e uma camionete do Ministério do Trabalho para combate à 

dengue e caramujo. 

- Euro elogia indicação dos secretários Flavio Pimenta para a Saúde e Mauricio Campolina 

para a Secretaria de Obras. Encerrou-se o primeiro ciclo do Parlamento Jovem que foi uma 

aula de cidadania e aprendizagem para os jovens. Disse que há secretarias que estão 

perseguindo empregados que apoiaram as gestões anteriores. 

- Marcelo Cooperseltta, líder do Prefeito, concorda com Euro que isto não pode acontecer e 

que vai levar ao conhecimento do Prefeito esta denúncia de perseguição, que com certeza é 

contra, ele vai valorizar o servidor efetivo. Quanto a folha de pagamento de junho será paga até 

dia 09/07/2019. Dia 04/07 ocorrerá a assinatura dos contratos das 500 casas do MCMV e dia 

06/07 será feita a entrega. 

- Pastor Alcides saudou a presença de alguns vereadores de Paraopeba. Disse que Congresso 

Nacional e STF estão fazendo tudo para prejudicar o governo de Bolsonaro. Elogiou o acordo 

Mercosul /União Europeia, fruto de esforço do Governo Bolsonaro. Parabenizou os bombeiros 

militares pelo seu dia. Pediu agilização na limpeza da cidade e na operação tapa buracos. 
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- Rodrigo Braga elogiou o tratamento/atendimento do setor de oncologia do Hospital N Sra das 

Graças, cobrou a drenagem pluvial do Condomínio Residencial Santa Rosa, disse que o 

Grotão do Canaan está um lixo, uma vergonha.  

- Gislene participou do Seminário Estadual de Prevenção às Drogas, que foi apresentado um 

novo cenário que precisa ser implantado na cidade. Professores estaduais pedem ações para 

prevenção junto aos jovens e adolescentes. Grotão do Alvorada encontra-se em péssimo 

estado. 

- Caramelo elogiou o Parlamento Jovem, que na segunda edição já terá a participação de 17 

escolas, e disse que tem uma lei 130/2009 dando isenção de IPTU em ITBI a moradias 

populares do MCMV.              

 

 

Líderes: 

- Renato Gomes informa que as melhorias do Grotão do Canaan não aconteceram, após a 

interrupção das obras a situação só piorou.  

- Marcelo Cooperseltta pede ao Caramelo para levar aos beneficiários do MCMV e ao Prefeito 

a Lei 130/2009 para ser aplicada. A Prefeitura precisa pagar $24.000.000,00 para pagar 

impostos em atrasos para poder ter acesso a certidões e poder receber recursos estaduais e 

federais. Disse que o pagamento do 13º salário também é prioridade.         

 

 

 

 

Foram apresentadas 166 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, 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, poda de árvores, pedido de informações de quantas escolas estão sendo construídas 

ou reformadas e o custo da obra e os processos licitatórios/contratos com as empresas, pedido 

de informações a respeito de quantas UBS’s/ESF”s estão sendo construídas bem como o custo 

da obra, processos licitatórios e os contratos com as empresas, lista dos servidores e ex-

funcionários que encontram-se aguardando o recebimento do 13 sal e/ou acerto rescisório, 

colocação de placas de sinalização, informações sobre o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte 

e sua prestação de contas, prestação de contas sobre o ICMS esportivo, pedido de 

manutenção da Secretaria da Cultura, regulamentação da Lei anticorrupção, fiscalização do 

cumprimento da quantidade de ônibus e horários de linhas de ônibus, extensão da feira do 

Bairro Boa Vista para dia da semana e noturno, pedido de estudo para inclusão de Sete 
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Lagoas no circuito Estrada Real, pedido de relatório sobre a quantidade de cadeiras de rodas e 

banho existentes no Hospital Municipal.        

 

 

  

Foram apresentadas e votadas 21 matérias de Anteprojeto, 01 Projeto de Resolução e foram 

retirados de pauta 7 Anteprojetos face a ausência do vereador proponente: 

 

- criação da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das mulheres; 

- dispõe sobre a implantação de prática de IOGA na grade curricular das disciplinas ministradas 

na rede pública municipal de ensino; 

- cria o programa permanente de prevenção de acidentes e violência escolar no âmbito das 

escolas públicas da rede municipal; 

- dispõe sobre a oferta de armários para guarda de material escolar aos alunos das escolas 

públicas da rede municipal;  

- institui o programa de higiene bucal na rede pública de ensino; 

- dispõe sobre a elaboração de estudo de impacto de vizinhança no município; 

- institui o programa espaço infantil noturno; 

- institui o programa tempo de despertar no município; 

- institui o programa obesidade zero no município; 

- institui desconto para idosos em eventos públicos;-       

- dispõe sobre a publicação dos estudos de impactos urbanos realizados no município; 

- dispõe sobre os serviços administrativos e atenção aos pacientes do SUS; 

- institui o programa cidade verde no município; 

- institui campanha permanente de conscientização dos condutores de veículos “essa vaga não 

é sua nem por um minuto” em relação as vagas de estacionamento para portadores de 

deficiência física e idosos; 

- autoriza o executivo a conceder isenção ou remissão do IPTU, TCRS incidente sobre imóveis 

edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados por chuva; 

- institui o selo Cidade Linda de Sete Lagoas; 

- institui a semana municipal de prevenção de quedas de idosos no município; 

- dispõe sobre a criação de centro de treinamento em técnicas de coleta e reciclagem de 

resíduos sólidos no município; 

- determina que todos os estabelecimentos para prática exercícios físicos possuam materiais e 

profissionais habilitados para procedimento de ressuscitação cárdio pulmonar e intervenções 

de urgências; 

- institui o evento Food Truck na estrada; 

- dispõe sobre a destinação ambiental correta dos pneus inservíveis; 

- obriga a instalação de proteção em pontes e pontilhões na rede viária; 

- inclui o exame psicológico aos alunos da rede municipal de ensino no início de dada 

semestre; 
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- dispõe sobre a publicação em meio eletrônico oficial de autorizações e licenças para corte de 

arvores ou supressão de áreas verdes; 

- cria a carteira de identificação e informação do paciente diabético; 

- institui desconto para idosos em eventos públicos;          

 

 

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: 09/07/2019 

Horário – Início em 15:19h Término em: 17:15h 

 

 

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

02/07/2019. Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência do vereador Gilson Liboreiro 

e Marli de Luquinha, demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

 

- CODESEL envia correspondência informando contrato entre Secretaria do Meio Ambiente e 

CODESEL para capina e limpeza da cidade, e que todo pedido deve ser enviado a Secretaria. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

 

- Rodrigo Braga informa que o programa MCMV é um programa do Governo Federal, e 

segue as regras impostas por ele. Várias pessoas mentiram e foram desclassificadas, 

pessoas denunciaram na rede social fraudes mas não apresentam provas. Disse para 

procurarem a Câmara e apresentarem as provas para encaminhamento ao Ministério 

Público. Folha de Pagamento da Prefeitura atinge 57,69% da arrecadação, precisa-se 

tomar atitudes. 

-  Milton Martins agradece as polícias o apoio e suporte que vem recebendo por conta 

das ameaças de morte. Nas audiências públicas ficou claro a necessidade de diminuir o 

custeio da folha, considerando que as aposentadorias entram nesta conta o limite 

prudencial de 50% foi ultrapassado, não houve critério para acertos trabalhistas e não 

houve respeito a ordem cronológica. 

- Gilberto Doceiro parabeniza o Prefeito por contratar Mauricio Campolina como 

Secretário de Obras,     

 - Gislene diz que o PELC atende pessoas carentes e com deficiência, muito importante 

para o município. Pede ao Executivo para fazer um planejamento do pagamento do 13 

salário. 

- Marcelo critica o denuncismo nas redes sociais, querem dividir quando o momento 

requer união. 
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- Pastor Alcides destaca que a ASPA7 entrou com uma representação no Ministério 

Público pois verba para reforma do Centro de Zoonoses teve outro fim. Elogiou 

Bolsonaro pela coragem de insistir na reforma da previdência.  

- Caramelo se disse feliz pela instalação da Usina Fotovoltaica na Câmara que vai fazer 

com que daqui a 4 anos a Câmara não pague conta de luz. CRITICOU DE FORMA 

VEEMENTE A ATUAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL EM SETE LAGOAS, DISSE 

QUE É CONDUZIDO DE FORMA AGRESSIVA POR SEUS DIRIGENTES, E DEU 

COMO EXEMPLO O WHATSAPP QUE RECEBEU CONVIDANDO PARA UM ALMOÇO 

EM PROL DO OS, “UM TEXTO AGRESSIVO DIZENDO QUE SE VOCÊ ESTÁ 

CANSADO DE CORRUPÇÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA PARTICIPE DO 

ALMOÇO”. DISSE QUE O CONVITE ERA UMA ACUSAÇÃO A CÂMARA E SOLICITOU 

AO OS QUE APRESENTASSE AS PROVAS DA CORRUPÇÃO. DISSE QUE NÃO HÁ 

PROBLEMAS NAS LICITAÇÕES DA CÂMARA E QUE O OS NÃO ELOGIA, NÃO 

APONTA COISAS BOAS, SÓ CRITICA. DISSE QUE É PRECISO TOMAR 

PROVIDÊNCIAS E QUE O OS ESTÁ PASSANDO DOS LIMITES. 

- MARCELO DISSE QUE A CULPA É DOS PRÓPRIOS VEREADORES QUE DERAM 

MUITA MORAL AO OS, QUE EM UMA REUNIÃO NA CÂMARA UM MEMBRO DO OS 

DESACATOU A CÂMARA, E QUE A PARTIR DAÍ DISSE QUE NÃO RESPEITA O OS, 

NÃO É SÉRIO, FAZEM ACUSAÇÕES IRRESPONSÁVEIS E QUE ELE NÃO 

APRESENTA OS DADOS PORQUE NÃO CONFIA NO OS, E QUE DÁ SATISFAÇÃO 

AOS SEUS ELEITORES. DISSE TAMBÉM QUE O OS NÃO RESPONDE AOS 

QUESTIONAMENTOS E REQUERIMENTOS ENVIADOS. 

- EURO DISSE QUE O CONVITE DO OS NO WHATSAPP ACUSA A CÂMARA DE 

CORRUPÇÃO, E PEDE QUE O OS MOSTRE E PROVE ONDE ESTA A CORRUPÇÃO, 

E QUER UMA RETRATAÇÃO DO OS. 

- PASTOR ALCIDES PEDE A MESA DIRETORA QUE TOME AS PROVIDÊNCIAS 

CABÍVEIS CONTRA O OBSERVATÓRIO SOCIAL.            

       

     

Líderes: 

- Marcelo disse que o prefeito apresentará uma reforma administrativa e um planejamento para 

o pagamento do 13 salário. Parabenizou a CEMIG por fazer um mutirão para ligar a energia 

elétrica nas casas do programa MCMV.  

- Rodrigo Braga criticou a reforma da previdência, elitista, mantém privilégios e prejudica os 

mais pobres. Criticou o Governo Bolsonaro. Em Sete Lagoas só veem o lado negativo. ´ 

- Milton Martins elogiou as audiências públicas da prestação de contas do Executivo.   
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Foram apresentadas 85 Requerimentos, 150 Pedidos de Providências e 1 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, circulação de carro fumacê em diversos bairros, 

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

pluviais, poda de árvores, reforma de escadaria na Várzea; criação do calendário festivo a 

pescaria legal na Lagoa Paulino, inclusão do evento Voo Livre no calendário anual, 

regularização das gratificações dos servidores do SAAE, solicitação de cópias dos alvarás de 

funcionamento de escolas municipais, revitalização da Lagoa da Chácara, colocação de placas 

de trânsito, construção de rotatória, instalação de bancos e coberturas em ponto de ônibus, 

liberação de transporte fixo para atender alunos da APAE, cópia de contratos/termos aditivos 

celebrado entre a Prefeitura e diversos prestadores de serviços, pedido de investigação sobre 

ameaças de morte ao vereador Milton Martins, pedido de pagamento de adicional de 

periculosidade a Guarda Civil, pedido de aumento de fiscalização no trânsito, inspeção junto as 

siderúrgicas quanto a emissão de fumaça e fuligem.               

  

Foram apresentadas e votadas 22 matérias de Anteprojeto, 4 Projetos de Lei e foram retirados 

de pauta 1 Anteprojetos face a ausência do vereador proponente e 1 PL a pedidos do líder do 

Prefeito: 

 

- torna obrigatório o teste de glicemia em recém-nascidos e crianças até 6 anos de idade; 

- dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal; 

- dispõe sobre a criação do Programa Bombeiro Mirim no município; 

- inserção da temática relativa a “Conscientização contra a corrupção” no currículo escolar da 

rede municipal de ensino; 

- institui a campanha permanente de conscientização, prevenção da febre maculosa; 

- dispõe sobre a oferta de armários para guarda de material escolar aos alunos das escolas da 

rede pública municipal; 

- altera Lei 5749 de 1998 que regulamenta os serviços públicos prestados pelo SAAE; 

- altera Lei Delegada 06 de 2013 que dispõe sobre a reorganização administrativa do  SAAE;        

- dispõe sobre a implantação de prática de IOGA na grade curricular das disciplinas ministradas 

na rede pública municipal de ensino; 

- cria o programa permanente de prevenção de acidentes e violência escolar no âmbito das 

escolas públicas da rede municipal; 

- institui o programa de higiene bucal na rede pública de ensino; 

- institui o programa espaço infantil noturno; 

- institui o programa tempo de despertar no município; 
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- institui o programa obesidade zero no município; 

- dispõe sobre a criação de centro de treinamento em técnicas de coleta e reciclagem de 

resíduos sólidos no município; 

- determina que todos os estabelecimentos para pratica exercícios físicos possuam materiais e 

profissionais habilitados para procedimento de ressuscitação cardio pulmonar e intervenções 

de urgências; 

- institui o evento Food Truck na estrada; 

- dispõe sobre a destinação ambiental correta dos pneus inservíveis; 

- obriga a instalação de proteção em pontes e pontilhões na rede viária; 

- dispõe sobre a obrigação das concessionárias de telecomunicação e energia elétrica 

substituir a atual rede aérea por tubulação subterrânea; 

- proíbe a prática de assédio pessoal a transeuntes que induz a contratação de empréstimos 

financeiros, aquisição de cartão de credito e/ou vendas; 

- dispõe sobre a destinação correta, reciclagem/descarte de exames raios-X, ressonância e 

tomografia  pelos Hospitais, Clínicas e UBS; 

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

coletivo urbano, altera lei nº 7337 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: 16/07/2019 

Horário – Início em 15:18h Término em: 17:58 

 

 

 

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

09/07/2019. Reunião presidida pelo vereador Caramelo, todos os vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Leitura de convênios/contratos entre Secretaria de Administração e COHASA, Prefeitura e 

AMARV para prestação de serviços. 

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins fala da importância de se manter empresas em Sete Lagoas, IPTU alto, ISS 

caro, da reunião com o Executivo que não possui recursos face ao alto nível de endividamento 

da Prefeitura, repasses bloqueados, a cidade está ingovernável. O Estado de MG deve a 

cidade $131.000.000,00. 

- Marcelo Cooperseltta fala da importância de Projeto do Executivo para reduzir ISS para 2,5% 

para manutenção de empregos. Prefeitura e Autarquias endividadas, pediu aos vereadores 

esforço extra para votar os projetos do executivo nesta sessão.  

- Gilson Liboreiro saudou os comerciantes pelo seu dia, que o Hospital N. Sra das Graças vai 

receber $250.000,00 via emenda Dep. Newton Cardoso Jr, criticou a reforma da previdência 

que mantém privilégios e só corta dos desfavorecidos. Vai a Brasília buscar recursos para 

cirurgia de catarata, 5000 cidadãos na espera. 

- Euro Andrade parabenizou a empresa Cobrar por participar do processo que culminou com o 

projeto de Lei que reduz impostos de empresas de cobrança, disse que as empresas estão 

indo embora de Sete Lagoas. 

Pediu ao Prefeito para terminar o Posto de Saúde do Bairro N. Sra das Graças. Criticou as 

grandes redes de farmácia que vieram para Sete Lagoas e estão fechando as pequenas. 

- Gislene ressaltou as dificuldades do Executivo e que há vários projetos do Executivo na 

Câmara que precisam serem votados com urgência.  

- Pastor Alcides apoia o projeto de redução de impostos. Parabenizou a chegada do Colégio 

Batista Mineiro a Sete Lagoas.   
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- Rodrigo Braga criticou a gestão de saúde na cidade, pediu a retirada do faixa azul próximo 

aos velórios e foi atendido, disse que está passando dos limites o faixa azul. Disse que a obra 

do Terminal de Ônibus não termina nunca. 

- Caramelo parabenizou Fabrício por ter trazido a demanda da Empresa Cobrar a Câmara, que 

poderia ter ido para Prudente de Morais, mas o PL que vai ser votado iguala as alíquotas de 

imposto de empresas de cobrança com Prudente de Morais e BH.   

              

        

Líderes: 

- Renato Gomes pediu uma força tarefa na área da saúde, precisa terminar a obra de um 

laboratório que está parada.  

- Pastor Alcides exibiu um vídeo sobre um centro de zoonoses de Conselheiro Lafaiete que é 

um exemplo na esperança de sensibilizar o poder público a investir em Sete Lagoas. 

- Marcelo Cooperseltta pediu inversão de pauta, que os 4 projetos do Executivo visam facilitar a 

gestão pública. A Prefeitura não pode receber recursos, pois deve Previdência e não consegue 

tirar o CND, um dos projetos visa a venda de centenas de lotes da Prefeitura para pagar as 

contribuições e assim liberar as certidões negativas. 

- Milton Martins disse que a LDO vai ser votada hoje e que está tudo dentro das normas. 

Elogiou as comunidades terapêuticas que ajudam a formar cidadãos.     

- Gilson Liboreiro elogiou a entrega das casas, parabenizou a todos os envolvidos no processo. 

- Caramelo disse que não se pode atropelar as coisas, o PL da venda dos lotes é muito 

complexo, precisa ser melhor estudado, as comissões ainda não deram o seu parecer. Disse 

que convoca extraordinária quando os pareceres estiverem conclusos. Houve discussão acerca 

do assunto, Caramelo ressaltou que o Presidente faz a pauta, Marcelo disse que a Procuradora 

Carol Schettino disse que é uma questão política, alguns vereadores querem colocar em pauta, 

outros preferem estudar melhor o projeto. Euro quer estudar melhor o projeto, sugeriu que as 

comissões dêem seu parecer e aí se marque uma reunião extraordinária para votar o projeto. 

Esta proposta foi vencedora. 

Feita votação para inversão de pauta, aprovada por unanimidade.       

 

Foram apresentadas 158 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, instituição na próxima 

reunião ordinária a comissão permanente de ética parlamentar, informação detalhada de todos 

os débitos que o Estado de MG possui com o município, lista da espera central de marcação de 

consultas, informações sobre a ocorrência de óbitos devido a dengue no município, solicitação 

de manutenção da SELTRANS como Unidade Administrativa autônoma, instalação de bueiros, 



                                                                                                                                                      

 
 

 
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 
 
 

estudo técnico para sanar a falta de água na Pousada do Sol, mudança de itinerário de linha de 

ônibus, retirada de entulhos em vias públicas, contratação de especialistas na área de 

Angiologia, instalação de alambrados e gramado em campo de futebol, pedido de cópia de 

contratos, aditivos  celebrados entre SAAE, o Município e diversas empresas, solicitação de 

instalação de detector de metais na portaria e roletas para acesso do público ao plenário, bem 

como a sua identificação por medidas de segurança, contratação de profissional da área de 

Engenharia para dar parecer sobre as alterações propostas pela Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, informação de projeção do pagamento do reajuste de 2018 no salário do servidor, 

convocação do Secretário de Meio Ambiente para esclarecer as pendências encontradas e nos 

mais de 900 processos diversos pendentes, valores dos débitos federais que o Município 

possui, projeção de pagamento do 13 sal. do servidor, informações sobre processos licitatórios 

033/2019 e 016/2019, esclarecimentos sobre a regularização fundiária de Estiva e Silva Xavier, 

extensão do serviço de coleta seletiva em toda a cidade, construção de rotatórias, apurar o 

aumento de 20% de combustível comprado pela Secretaria de Obras nos últimos meses, 

pedido de melhorias no portal “E-Cidade” com as respostas dos requerimento e pedidos de 

providências.           

  

  

Foram apresentadas e votadas 17 matérias de Anteprojeto de Lei, 10 Projetos de Lei, 2 

Projetos de Resolução, 2 Emendas Aditivas, 3 Emendas Modificativas e 1 Emenda Substitutiva:   

 

- 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; 

- dispõe sobre o regimento interno do Parlamento Jovem; 

- cria Programa Câmara Ação no âmbito do Poder Legislativo; 

- emenda aditiva 01 ao PL 254/2019 que estabelece as diretrizes para elaboração da LDO de 

2020; 

- PL 254/2019 que estabelece as diretrizes para elaboração da LDO 2020; 

- 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; 

- emendas modificativas ao PLC 05/2019; 

- 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; 
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- dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal; 

- dispõe sobre a criação do Programa Bombeiro Mirim no município; 

- inserção da temática relativa a “Conscientização contra a corrupção” no currículo escolar da 

rede municipal de ensino; 

- dispõe sobre a oferta de armários para guarda de material escolar aos alunos das escolas da 

rede pública municipal; 

- altera Lei 5749 de 1998 que regulamenta os serviços públicos prestados pelo SAAE; 

- altera Lei Delegada 06 de 2013 que dispõe sobre a reorganização administrativa do  SAAE;        

- implantação de ecopontos para a coleta de tampas plásticas nos órgãos da Administração 

Municipal;  

- determina que todos os estabelecimentos para pratica exercícios físicos possuam materiais e 

profissionais habilitados para procedimento de ressuscitação cardio pulmonar e intervenções 

de urgências; 

- institui o evento Food Truck na estrada; 

- dispõe sobre a destinação ambiental correta dos pneus inservíveis; 

- dispõe sobre a obrigação das concessionárias de telecomunicação e energia elétrica 

substituir a atual rede aérea por tubulação subterrânea; 

- proíbe a prática de assédio pessoal a transeuntes que induz a contratação de empréstimos 

financeiros, aquisição de cartão de credito e/ou vendas; 

- dispõe sobre a destinação correta, reciclagem/descarte de exames raios-X, ressonância e 

tomografia pelos Hospitais, Clínicas e UBS; 

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

coletivo urbano, altera lei n° 7337 de 2006.        
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