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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. 
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- 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 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 10/09/2019 

Horário – Início em 15:21h Término em: 17:50h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, vereador Ismael Soares ausente e os demais 

vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Ismael Soares justifica ausência por estar reunido com um Deputado Estadual. 

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Ronaldo João disse que com a reforma do PA Belo Vale foi trabalhar na UPA, elogiou o 

profissionalismo e competência da equipe, disse que a demora no atendimento é em virtude do 

modelo implantado, que sugeriu ao Prefeito e equipe que alterassem o modelo, o que não foi 

aceito ainda. Solicitou o aumento de clínicos no PA e elogiou a reforma. 

- Gilson Liboreiro elogiou o Prefeito pela inauguração de mais uma UPA, elogiou o cineasta 

natural de Cordisburgo pela premiação no Festival de Gramado. Elogiou o desfile de 7 de 

Setembro e disse que o ensino médio tem que focar no curso técnico. Disse que precisa 

qualificar o servidor para reduzir despesas. 

- Euro Andrade elogiou o bom funcionamento da UPA e PAs, sugeriu aumentar o quadro 

técnico. A dengue mata 9000 pessoas e infecta 100.000.000 no mundo. Chamou atenção para 

o Setembro Amarelo, principalmente em função do alto índice de suicídio dos jovens. Criticou a 

perda da memória da cidade em relação ao comediante Zacarias. 

- Milton Martins chama atenção para um Anteprojeto de Lei que apresentou para um 

monitoramento de segurança nos ESFs, para dar segurança aos servidores. Criticou a falta de 

estrutura da Guarda Municipal.  

- Renato Gomes disse que toda vez que um novo Secretário toma posse ele e sua equipe o 

procuram para apresentar as demandas da população, principalmente as antigas demandas 

como o Grotão do Canaan, problemas do Bairro Jardim Primavera, etc. 

- Joaquim Gonzaga cita a situação de penúria do Estado de Minas, que está tentando 

antecipação de receitas para minimizar os problemas financeiros. Analisando os 100 primeiros 

dias do Prefeito Duílio elogiou a atitude e o trabalho do Prefeito. 
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- Marcelo Cooperseltta destaca a dificuldade de gerir uma cidade com problemas financeiros 

graves, mas mesmo assim o Prefeito pagou 80% do 13º salário atrasado e mantém os salários 

em dia. Elogiou a qualidade dos secretários, que assim que for aprovada a reforma 

administrativa a gestão financeira e administrativa melhorará. A Prefeitura está fazendo 

parcerias público-privadas em benefício da cidade. 

- Pastor Alcides mostrou um calhamaço de papéis e disse serem dívidas da Prefeitura com 

servidores, rescisões, férias, etc, elogiou a pontualidade do Prefeito atual em responder a 

Câmara, coisa que não acontecia em outras gestões. Denunciou o reduzido horário noturno no 

conjunto habitacional Lagoa Grande, Programa MCMV. Criticou a estrutura da Guarda 

Municipal e a falta de médicos na UPA e no Hospital Municipal. 

- Marli de Luquinha em visita conjunta com o Secretário de Obras no Bairro Esmeraldas ouviu e 

encaminhou ao Executivo reivindicações de empresários da região. Elogiou a reforma do PA do 

Belo Vale. Elogiou a gestão do Prefeito Duílio. 

- Caramelo esclareceu que a ação do MP na semana passada refere-se a fatos ocorridos em 

2015, que toda a documentação requerida pelo MP foi repassada, que a partir de 2015 não 

ocorreu nenhum fato que desabonasse a Câmara, que a Câmara não é omissa, que a 

investigação está ocorrendo há 4 anos. Quanto a acusação de rachadinha, saiu uma matéria 

em jornal e disse que foi passada ao Comitê de Ética da Câmara, mas até o presente 

momento, não chegou nada na Câmara, nem da polícia, do MP e nem da acusadora. A lista 

divulgada antes das eleições de 2016 foi de todas as pessoas que pegaram empréstimos, a 

imensa maioria pagou e paga religiosamente, estão usando isso de forma maldosa.  

- Pastor Alcides disse que pegam coisas passadas, requentam e usam nas redes sociais como 

se fossem atuais, querem jogar nódoas na composição da legislatura atual para poderem se 

apresentar como candidatos salvadores da pátria 

- Marcelo disse que não só as redes sociais, mas radialistas também estão denegrindo a 

imagem de vereadores, principalmente de um radialista deputado. 

- Milton Martins disse que recebe em cheque, que não possui conta na Caixa justamente para 

não ter seu nome envolvido de forma indevida nestes empréstimos consignados, disse que 

muita gente séria foi citada na lista pois pegou empréstimos legítimos e foram acusados 

indevidamente, que o divulgador da lista foi processado. 

                          

 

Líderes: 

- Marcelo informou ao Pastor Alcides que o quadro de horário dos coletivos é até 00.00h, e não 

até as 21h. Elogiou a reforma do PA Belo Vale. Disse que em meio a tantos problemas as 

coisas estão acontecendo. 

- Milton Martins disse que a obra de recapeamento do Dona Silvia precisa terminar para 

regularizar os horários dos coletivos. Elogiou as comunidades que nasceram do seio da 

Renovação Carismática.  

- Gilson elogiou o Presidente Caramelo por esclarecer o assunto dos empréstimos, que 

concorda com Gonzaga quanto a implantação de um orçamento impositivo. Criticou o governo 
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do Estado por gastar mal. Haverá um protesto no dia 19 de Setembro das forças de segurança 

na Cidade Administrativa. Passou um vídeo sobre o assunto. 

 

 

Foram apresentados 135 pedidos de providências e requerimentos: 

 
- Manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de 
iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrulhamento, 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, pedido de informações sobre 
obras em andamento/paradas, pedido de informações sobre a quantidade de servidores e 
alunos, bem como vagas disponíveis em escolas municipais, pedido de audiência pública sobre 
a importância da capoeira e prevenção de diabetes, fiscalização do uso de equipamentos de 
filtragem de poluição nas siderúrgicas, ações sociais com moradores de rua, reforço de 
segurança nos postos de saúde e ESFs, pedido de cópia de contratos celebrado entre o 
município, SAAE e empresas prestadoras de serviços, informações sobre o processo seletivo 
2018 para contratação de agentes de endemias e agente de saúde, lista e empreendimentos 
imobiliários/loteamentos que possuem débitos de natureza tributária com o município, motivo 
da não nomeação de aprovados no concurso de 2016 para agentes administrativo e atendente 
de portaria, custo dos imóveis alugados dos ESFs, centro de saúde e UBS, informações sobre 
a troca do piso no entorno do Ginásio Coberto, falta de cobertores no Hospital Municipal, 
melhorias nos horários do transporte público no bairro CDI2, pedidos de audiência pública a 
diversas secretarias, denúncia de desvio de função de servidora, degradação ambiental no 
Bairro Planalto por ação de garimpeiros, pedido de informação dos valores destinados ao 
município referente aos valores estimados a receber da cessão onerosa.   
 

   

 

 

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

Projeto de Resolução:    

 

- Denominação de vias públicas. 

- Inclusão de balanças em supermercados, hipermercados e congêneres para conferência e 

aferição do peso das mercadorias. 

- Altera a Lei 8.320 de 08/01/2014. 

- Dá o nome à Biblioteca do Legislativo de Márcio Vicente da Silveira Santos. 

- Institui no município filas preferenciais e vagas preferenciais aos portadores de fibromialgia. 

- Dispõe sobre os jogos municipais dos idosos JOMI, a serem realizados anualmente como 

etapa classificatória para os jogos regionais do idoso. 

- Institui a campanha Denuncie Descarte Irregular de Resíduos.   
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- Modifica LC 80/2003 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

profissionais da educação.       

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

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

- 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. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 17/09/2019 

Horário – Início em 15:22h Término em: 17:41h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, os demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Executivo envia PL 357/2019, 12/2019 que revoga dispositivos em caráter de urgência.  

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins denuncia incêndios na Estiva, Silva Xavier e Paiol e cobrou do Executivo 

medidas para conter o fogo e os empréstimos das máquinas agrícolas aos produtores rurais 

para preparar a terra, o que está prejudicando o plantio.   

- Rodrigo Braga denuncia a falta de água em vários bairros, o problema é grave, que as 

pessoas precisam economizar água e diz que já passou da hora do SAAE se posicionar. Pediu 

um planejamento para o acerto de servidores que se desligaram da Prefeitura. Perguntou 

quando o terminal urbano estará pronto. Lembrou da audiência pública dia 18/09 para tratar da 

reforma administrativa.  

- Gilberto Doceiro informou que na sua visita a Escola Municipal Márcio Paulino lhe foi 

solicitado ajuda para implantação de uma horta comunitária, que visitou as salas de aula e foi 

recebido com respeito pelos estudantes e professores. Citou duas juízas que defendem o 

trabalho a partir dos 14 anos, com as quais concorda. 

- Ismael Soares disse que o SAAE instalou um reservatório de água a Pousada do Sol e região, 

que resolverá o problema de falta de água. Esteve com o Deputado Noraldino que trará o 

“Castra Móvel” a partir do dia 14 de Outubro para castrar 250 animais e, em março, retornará, 

conseguiu uma emenda com o deputado para o município aplicar nesta área. 

- Marcelo Cooperseltta pede para colocar na pauta o PL que trata da reforma administrativa e 

que o trabalho de tapa buraco está muito bem feito e elogiou a Secretaria de Obras. Diz que o 

terminal urbano foi mal construído e que a Prefeitura está corrigindo os erros da obra, como 

banheiros, galerias pluviais, bancos. A obra não está pronta. 

- Pastor Alcides deu boas vindas ao Sicred, lembrou a audiência pública de amanhã, espera 

que os recursos que estão vindo para tratar dos animais sejam devidamente aplicados, e não 
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desviado como em governos anteriores. Pediu informações à Secretaria da Saúde sobre o 

caso de sarampo na cidade. 

- Euro pede mais esclarecimentos sobre a obra do Terminal Urbano, informou que a prevenção 

de sarampo é feita com vacinas, alertou a importância de se vacinar as crianças, que está 

faltando vacinas contra meningite e outras. 

- Caramelo disse que o chefe da Polícia Civil esteve na Câmara para tratar de convênios, e não 

fazer busca e apreensão. Receberam a visita do Presidente do TRE que disse estar 

preocupado com o baixo índice de adesão a biometria, termina em fevereiro. Está triste com a 

votação de hoje na Câmara Federal que está votando a flexibilização da prestação de contas 

eleitorais.      

                       

 

Líderes: 

- Milton Martins voltou a demonstrar preocupação com o produtor rural e as queimadas em 

Sete Lagoas, disse que a obra do Terminal Urbano estava orçado em $750.000,00 e já está em 

$1.500.000,00, que como membro da comissão de obras vai fiscalizar e pedir explicações 

sobre a obra. 

- Pastor Alcides fez ressalvas a material que está sendo colocado na obra do Terminal Urbano 

e criticou erros na obra, que o cadastramento biométrico está atrasado e precisa ser feito mais 

rapidamente. O não cadastramento cancela o CPF do cidadão.  

- Caramelo disse que a empresa tinha planejado entregar a obra do Terminal em 30 dias, mas 

a obra continha erros e Marcelo confirmou que a Prefeitura teve que intervir para corrigir os 

defeitos da obra, que estava licitada praticamente apenas para a cobertura do Terminal. Disse 

que o custo de $750.000,00 era apenas para a cobertura.  

- Pastor Alcides disse que deixam as obras públicas a mercê das empreiteiras e a Prefeitura 

não têm pessoas para fiscalizar as obras, lamentável. Disse que até a Câmara já teve uma lage 

que foi demolida e ninguém ainda foi responsabilizado. Precisa cobrar qualidade de obra 

pública.  

- Marcelo Cooperseltta disse que o Engenheiro que assina a obra tem que responder por ela e 

que foi dada a ordem de obras para o Ginásio Coberto da feirinha. 

        

 

 

 

 

 

Foram apresentados 165 pedidos de providências e requerimentos: 

 
- Manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de 
iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrulhamento, 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, 
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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, pedido de informações sobre 
a quantidade de servidores e alunos, bem como vagas disponíveis em escolas municipais, 
reparos hidráulicos em escolas municipais, manutenção de telhados em escolas, informações 
sobre o abastecimento de água, equipagem de salas de informática nas escolas, reparos 
elétricos e pinturas nas escolas, presença da guarda municipal nas escolas, informações sobre 
carga horária  e quantidade de servidores e médicos nos centros de saúde, instalação de 
placas de sinalização, cadastramento de ruas junto ao SAAE e aos Correios, cópia de termo de 
compromisso celebrado com vários loteamentos e a administração pública, recolhimento de 
lixo, fechamento de creche, informações sobre vagas no Centro de Controle de Zoonoses, 
pedido de policiamento ostensivo em alguns bairros, implantação de rede de esgoto, 
construção de praça, informação do valor a ser arrecadado com o leilão do pré-sal, informação 
sobre entrega de alvarás para realização de eventos, problemas com horários de ônibus, 
informação do valor gasto e sua discriminação na reforma do Hospitalzinho Belo Vale, 
construção de área de lazer em praça.           
 
 
 
   

 

 

Foram apresentadas 12 matérias de Anteprojeto de Lei sendo 2 retiradas de pauta e 06 

Projetos de Lei.   

 

- Denominação de vias públicas. 

- Inclusão de balanças em supermercados, hipermercados e congêneres para conferência e 

aferição do peso das mercadorias. 

- Altera a Lei 8320 de 08/01/2014. 

- Institui no município filas preferenciais e vagas preferenciais aos portadores de fibromialgia. 

- Dispõe sobre os jogos municipais dos idosos JOMI, a serem realizados anualmente como 

etapa classificatória para os jogos regionais do idoso. 

- Institui a campanha Denuncie Descarte Irregular de Resíduos.   

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

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

- 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. 

- Institui o Programa Vacina na Escola para os alunos da educação infantil e do ensino 

fundamental nas escolas públicas e privadas, 

- Cria o Comitê Municipal Antibullyng – COMAB.  

- Cria o Centro Integrado de Esporte, Educação, Cultura e Cidadania – CIEECC. 

- Institui o Programa Contação de História nas Escolas Públicas e Órgãos Públicos. 

- Determina a inclusão de conteúdos referentes à história de Sete Lagoas nos currículos das 

escolas municipais. 
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- Institui o Programa Lugar de Aluno é na Escola, de combate à evasão escolar.      
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 17/09/2019 

Horário – Início em 17:50h Término em: 18:29h 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência do Vereador Beto do Açougue e os 

demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Sem correspondências. 

 

        

Foram apresentadas e votadas 3 matérias, 1 emenda Supressiva, 1 Emenda Aditiva e 1 Projeto 

de Lei: 

- Emenda Supressiva de 01 Projeto Lei 303/2019, suprimindo inciso XIV por se tratarem de 

áreas institucionais.   

- Emenda Aditiva 01 Projeto de Lei 303/2019, acrescido do Inciso I que os recursos 

provenientes da alienação dos imóveis serão depositados em conta específica destinada a este 

fim para melhor fiscalização e transparência  nas aplicações dos recursos. 

- Projeto de Lei 303/2019 que dispõe sobre a desafetação e alienação de áreas de terrenos 

pertencentes ao patrimônio público do município de Sete Lagoas. 

 

NR: este projeto permite ao Executivo a venda de lotes, terrenos pertencentes ao município 

cujo objetivo será o pagamento de dívidas como INSS e outras para assim retirar o município 

do cadastro restritivo (CADIM, CAUC) que o impede de receber recursos voluntários federais e 

estaduais.  
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 24/09/2019 

Horário – Início em 15:20 h Término em: 18:41h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, Marli ausente, os demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- A vereadora Marli de Luquinha justifica ausência por motivo de doença familiar. 

- Executivo envia PLC 013/2019 dispõe sobre cargos de salários e carreira de servidores da 

educação. 

  

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Gilson Liboreiro ressalta a importância da preservação do meio ambiente e alerta para o 

problema da poluição, principalmente na região do Barreiro. Protestou contra o corte de verbas 

na Embrapa.  

- Milton Martins elogiou o secretário Fabrício pela reunião na Estiva que possibilitou o 

atendimento ao produtor rural. Elogiou o Secretário de Saúde que está dando atenção a Saúde 

Básica. Elogiou também o Secretário de Obras pelas melhorias na região do Paiol e Estiva.    

- Ismael informou que foram cadastrados os beneficiários do Castra Móvel que ocorrerá do dia 

12 a 14 de Outubro no Parque Náutico Boa Vista. Elogiou a Secretaria de Ação Social pelo 

trabalho que vem fazendo. Elogiou o SAAE pelo trabalho feito no Barreiro na área de 

saneamento.   

- Euro Andrade elogiou a Unimed, que atende a seus clientes desafogando o atendimento 

público de saúde. Disse que o Setor Público atrapalha quando interfere no setor de saúde 

privado.  

- Marcelo Cooperseltta informa o início da reforma do campo no Bairro Montreal da praça 

próxima. Diz que a parceria Público Privada é uma solução para a falta de caixa do Executivo. 

Disse que não ter CND prejudica o município, e que o substitutivo para votação na Câmara vai 

desafogar as secretarias.  

- Pastor Alcides elogiou o Secretário de Saúde pelos projetos, elogiou o discurso de Jair 

Bolsonaro na ONU.  
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- Gislene Inocêncio comemora convênio assinado com o Presídio de Sete Lagoas para presos 

em regime semi aberto poderem trabalhar em obras públicas, importante para reinserção na 

sociedade e consequente diminuição da violência. 

- Caramelo informa ter recebido, quando interino na prefeitura, a AMBEV para discussão de 

contra partida de R$2.000.000,00 para obras na região. Pediu prestação de contas da 

Secretaria dos Esportes. Lembrou que ocorrerá no dia 25/09 audiência pública para criação de 

APAS.      

                       

 

Líderes: 

- Milton Martins disse que é boa educação agradecer o Prefeito quando merecido. Há emendas 

parlamentares para o Bairro Eldorado e Guarda Municipal. Elogiou a audiência pública que 

discutiu a reforma administrativa.     

     

 

 

Foram apresentadas 231 matérias de pedidos de providências, requerimentos e moções: 

 
- Manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de 
iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrulhamento, 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, limpeza no canal de captação 
de águas pluviais, convocação do Secretário de Obras para prestar esclarecimentos sobre o 
Terminal Urbano de Transbordo, recolhimento de animais soltos nas vias públicas, 
propagandas irregulares espalhadas pela cidade, informações sobre a carga horária e 
quantidade de servidores e médicos disponíveis nos CSs e ESFs, presença da Guarda 
Municipal Civil nos ESFs e CSs, informações sobre Restos a Pagar, cadastramento de vias 
junto ao SAAE, CEMIG e Correios, regularização fundiária, plantio de mudas de árvores, falta 
de água em bairros, instalação de lixeiras, placas de identificação em vias públicas e 
sinalização de trânsito, pedido de reforma nos CSs e ESFs, informação sobre disponibilidade 
financeira do SAAE e se há repasse a Prefeitura, valor de arrecadação do SAAE, 
documentação completa sobre compra de Kits escolares, liquidação da SELTUR, convocação 
de audiência pública para tratar da inclusão e acessibilidade, adesão ao programa do Governo 
de implantação de escolas cívico militar.       
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Foram apresentadas 09 matérias de Anteprojeto de Lei, 03 Projetos de Lei, 01 Projeto de 

Resolução, e 07 Emendas:   

 

- Projeto de Resolução 20/2019 que altera o art. 14 da resolução 1147/2017 que dispõe sobre 

a aquisição, locação e uso de veículos no âmbito do Poder Legislativo (os carros terão na 

lataria   inserções de Câmara Municipal, Uso em Serviço).   

- Emenda Supressiva 01 Substitutivo PL 321/2019 – parecer contrário da CLJ – emenda 

rejeitada. 

- Emenda Supressiva 02 Substitutivo PL 321/2019 – parecer contrário da CLJ – emenda 

rejeitada. 

- Emenda Modificativa 02 Substitutivo PL 321/2019 – parecer contrário da CLJ – emenda 

rejeitada. 

- Emenda Supressiva 03 Substitutivo PL 321/2019 – emenda rejeitada. 

- Emenda Modificativa 01 Substitutivo PL 321/2019 aprovada por unanimidade (este 

substitutivo é a proposta de reforma objeto da audiência pública). 

- Emenda Modificativa 03 Substitutivo PL 321/2019 – aprovada. 

- Emenda Modificativa 04 Substitutivo PL321/2019 – aprovada. 

- PL 321/2019 –  Substitutivo 001/2019 – renomeia cargos comissionados da estrutura da 

administração direta do município – aprovado por unanimidade. 

- PL 255/2019 – Altera a Lei 7410/2007 que instituiu o Conselho Municipal do Esporte de Sete 

Lagoas – COMESEL. 

- Anteprojeto Lei 338/2019 que institui o Programa Eu Não Esqueço de políticas públicas para 

tratamento e prevenção da doença de Alzheimer. 

- Institui o Programa de Férias a ser realizado nos meses de janeiro e julho na Praça Dom 

Carmelo Mota (Feirinha) para propiciar atividades recreativas, culturais, esportivas e de lazer 

as crianças. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, lanchonetes Hotéis e 

Estabelecimentos similares informarem ao consumidor que é de pagamento opcional o 

acréscimo de 10%.       

- Inclusão de balanças em supermercados, hipermercados e congêneres para conferência e 

aferição do peso das mercadorias. 

- Institui o Programa Vacina na Escola para os alunos da educação infantil e do ensino 

fundamental nas escolas públicas e privadas, 

- Cria o Comitê Municipal Antibullyng – COMAB.  

- Cria o Centro Integrado de Esporte, Educação, Cultura e Cidadania – CIEECC. 

- Institui o Programa Contação de História nas Escolas Públicas e Órgãos Públicos. 

- Determina a inclusão de conteúdos referentes à história de Sete Lagoas nos currículos das 

escolas municipais. 

- Institui o Programa Lugar de Aluno é na Escola, de combate à evasão escolar.      
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 24/09/2019 

Horário – Início em 18:42h Término em: 18:51h 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência da Vereadora Marli de Luquinha e os 

demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Sem correspondências. 

 

Foi votada em 2º turno o Projeto de Lei 321/2019 do Chefe do Poder Executivo, Substitutivo 

001/2019 que renomeia cargos comissionados da estrutura da administração direta do 

Município de Sete Lagoas – aprovado por unanimidade em segundo turno e redação final.    

 

 

 

 

       

  

 

             

mailto:setelagoas@osbrasil.org.br


                                                                                                                                                      

 
 

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

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

 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 22/10/2019 

Horário – Início em 15:19 h Término em: 18:15h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, os demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Executivo apresenta PL 385/2019 que autoriza alienar bens imóveis do Bairro Ondina 

Vasconcelos. 

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Pastor Alcides homenageia a FAB e o inventor Santos Dumont. Alertou para a falta de vários 

medicamentos nas farmácias municipais. Pediu providências para a Secretaria da Saúde.     

- Ismael Soares disse que o caos da saúde é em todas as esferas de governo. Ressaltou a 

vinda do Castramóvel que atendeu a centenas de animais na Lagoa Boa Vista. Em Março, 

ocorrerá novamente a ação. Disse que deputados e senadores que tem votos em Sete Lagoas 

tem que retribuir.  

-  Milton Martins informou sobre a prestação de contas do executivo que ainda não terminou, 

falta alguns dados da Secretaria de Fazenda. Em reunião com a Secretaria da Educação ficou 

definido que alunos autistas assistiram as aulas mesmo sem o laudo médico, pois não há 

profissionais no município para este atendimento. Será criada força tarefa para monitorar 

crimes ambientais na Estiva/Paiol/Silva Xavier. Pediu esclarecimentos ao SAAE e fiscalização 

sobre a denúncia de empreendimentos vendendo água a população.  

- Euro Andrade disse que é o quinto mês consecutivo de aumento de emprego em Sete 

Lagoas, sendo o carro chefe a construção civil. Pediu ao Executivo que desburocratize o setor. 

Elogiou jovens que estão se destacando nos esportes e nos estudos. 

- Gislene Inocêncio ressaltou que no próximo dia 26 haverá uma inauguração na Praça do 

Bairro Boa Esperança.  

- Renato Gomes falou sobre a audiência pública que estuda a inserção da capoeira como 

matéria escolar na rede municipal de ensino. Informou que em ação do Partido Verde no 
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sábado passado foram plantadas 70 mudas de árvores no Morro do São João, o objetivo é 

plantar 400 mudas. 

- Joaquim Gonzaga criticou a apresentação das contas pelas Secretarias Municipais que não 

possuem plano de contas, apresentam de forma amadora. Pediu melhorias nas próximas 

apresentações. Destacou que as despesas com os servidores estão reduzindo no novo 

governo, com uma economia de R$5.000.000,00 nos 2 meses. Ressaltou o volume de 

arrecadação de multas e criticou a luta interna no PSL. Em jogo o fundo eleitoral de 

R$200.000.000,00 e a contribuição de 5% dos agentes políticos e 3% dos empregados do PSL. 

- Marcelo Cooperseltta apresentou um vídeo do Bairro Universitário em que moradores estão 

cotizando um professor particular para dar aulas na Praça do Bairro, a população está 

reclamando que o “Mexa-se” acabou e faz falta. Criticou a demora em votar o projeto que 

tramita na Câmara, a população quer a sua volta.  

- Gilson Liboreiro pediu audiência pública para tratar da APA de Santa Helena, pediu ação 

conjunta para resolver o problema da poluição do Barreiro e outras áreas que sofrem com o 

problema. Disse que o Estado não está fornecendo os medicamentos ao município. 

- Caramelo disse que o Projeto “Câmara em ação” ocorrerá dia 03/11 no Bairro Nova Cidade 

com a participação de várias entidades. Que as obras do sinal da TV Câmara estão sendo 

finalizadas.              

 

 

Líderes: 

- Milton Martins denuncia os crimes ambientais e as poluições causadas pelas Siderúrgicas que 

não cumprem a legislação ambiental. Empreendimentos não cumprem a legislação ambiental, 

um deles comercializa água que retira do lençol freático. Quer ações para combater os crimes 

ambientais. 

- Pastor Alcides pediu atenção e carinho com a população que precisa do sistema de saúde 

público. Há dificuldades e demora no agendamento de consultas, exames, cirurgias e 

fornecimento de remédios.  

- Marcelo, líder do prefeito, Caramelo e Gonzaga, informaram que o Estado não está 

repassando a totalidade de verbas de saúde para o município. Marcelo insistiu para que o 

Projeto “Mexa-se” é muito importante para a população. Marli ressaltou que como o projeto 

prevê contratação de profissionais ultrapassa o índice e compromete a LRF. 

- Rodrigo Braga sugeriu a utilização de estagiários das Universidades, Marcelo disse que não 

pode, o CREFI não autoriza. 

- Marcelo pede urgência na tramitação do PL 385/2019 para construção de 500 casas do 

PMCMV, com direcionamento ao servidor público. Há dúvidas sobre a legalidade do PL, 

Marcelo informa que os recursos serão municipais. 

- Renato Gomes reclama da fiscalização em relação aos crimes ambientais. Pediu a conclusão 

da ETE para acabar com a poluição dos córregos. Denunciou a excessiva carga horária dos 

professores.  

- Gilson Liboreiro denunciou a precária situação dos moradores de rua no município.  
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Foram apresentadas 95 matérias de pedidos de providências, requerimentos e moções: 

 
- Manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de 
iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrulhamento, 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, reativação do Programa 
Campos de Luz, providências acerca dos carros abandonados na Av. Sérvulo Soalheiro, 
situação legal do prédio onde funcionava o PA central que encontra-se fechado, explicações 
sobre falta de água em diversos bairros, pedido de policiamento em vários bairros, instalação 
de placas de sinalização de trânsito, instalação de playground em Praças, instalação de 
bancos e mesas destinadas ao jogo de damas/xadrez em diversos locais, cópias de registro de 
imóveis localizados no Bairro Verde Vale pertencentes a COHASA, pedidos de remoção de 
radar, cópia de contratos celebrados entre a Prefeitura, SAAE e diversos fornecedores, pedido 
de renovação de convênio para manutenção de creche, levantamento do número de 
moradores de rua e custo para o município, solicitação da apresentação do Plano de 
Mobilidade Urbana, separação das Secretarias e Obras e Trânsito, adequação  para deficientes 
de acesso aos ESF, ações educativas de trânsito nas vias municipais, esclarecimentos sobre o 
edital 001/2017 para contratação de profissionais por tempo determinado, fiscalização do 
cumprimento de horário do  transporte urbano, pedido de mudança de local do centro POP, 
motivo de alguns fiscais municipais estarem lotados em setores administrativos, audiência 
pública para buscar soluções para moradores de rua.              
 
   

 

 

Foram apresentadas 13 matérias de Anteprojeto de Lei e 03 Projetos de Lei.  

 

- Dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico denominado “Panorama da Saúde 

Pública” em local estratégico. 

- Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do SAAE. 

- Adota medidas, a fim de facilitar a fiscalização popular de atos, obras e serviços. 

- Cria o Programa de Proteção aos Animais. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de ônibus instalarem dispositivo sonoro que 

alerte ao motorista quando as portas estiverem total ou parcialmente abertas, 

- Dispõe sobre a criação da campanha permanente de orientação para o tratamento da 

Síndrome de Diógenes, conhecida como acumulação compulsiva. 
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- Altera a Lei 8.903 de 28/03/2019 que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à 

Recuperação de Créditos Tributários decorrentes do ISSQN, Multas, Taxas, IPTU, ITBI, e 

tarifas do SAAE. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade do preço cobrado pelo quilo/grama da comida, alimento e/ou 

produto deve estar exposto na entrada do estabelecimento, de forma clara e legível, para que 

não haja constrangimento ao consumidor na hora de pagar a conta. 

- Institui o Dia da Conscientização da Siringomielia. 

- Dispõe sobre a instituição da política pública de incentivo à coleta seletiva com inclusão social 

e econômica dos catadores de materiais recicláveis de Sete Lagoas-Pró-Catadores, e seu 

Conselho Gestor. 

- O município deverá implantar serviço permanente para controle de doenças e proliferação de 

pombos. 

- Reconhece o direito de periculosidade aos integrantes efetivos que aturem como vigia nos 

órgãos da administração pública. 

- Dispõe sobre a garantia de transferência de matrícula entre as unidades municipais de ensino 

aos filhos e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, de acordo com a 

necessidade de mudança de endereço da mãe ou responsável agredida. 

- Institui o Portal da Transparência Social no município. 

- Concede isenção do IPTU, ITBI e do pagamento de contas de água aos estabelecimentos 

cedidos ao município onde estejam instalados Postos de Saúde e ESFs.           
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 29/10/2019 

Horário – Início em 15:13h Término em:17:45h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Cláudio Nacif, ausência de Rodrigo Braga, os demais 

vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

 

- Assembleia Legislativa informa que foi decidida a repartição de recursos da cessão onerosa 

do Pré-Sal aprovada pelo Senado e cabe ao município de Sete Lagoas a quantia de 

R$8.759.001,54.  

- Câmara recebe cópias de convênios firmados com a PMMG e o município.  

- Ofício da Secretaria de Meio Ambiente relata tempestade e medidas tomadas pela Secretaria. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

 

- Milton Martins sugeriu que o recurso do pré-sal seja utilizado para pagamento do13º salário 

atrasado. Reclamou que projetos dele estão parados na Procuradoria, tem um que protocolou 

em 2018 e solicita que deem andamento a ele. Comunicou ato fiscalizatório com Secretaria do 

Meio Ambiente na Estive e Silva Xavier. 

- Gilson Liboreiro elogia iniciativa da Guarda Municipal de seminário de prevenção do câncer. 

Defende que o Hospital NS das Graças volte a atender os servidores beneficiários do IPSEMG. 

- Euro concorda com Gilson, e diz que beneficiários de planos de saúde procuram as UPAs, 

sobrecarregando o sistema. Disse que qualquer vento derruba árvores da Av. Vila Lobos, é 

necessário mudar o tipo de árvores ali plantadas para evitar acidentes. Elogiou o grupo UAI, 

Hotelarias, CDL, Cervejarias Artesanais por estarem buscando eventos e dinamizando o 

turismo.  

- Pastor Alcides ressalta que o trabalho de poda e corte de árvores é preventivo para evitar 

desastres, concorda que o HNSG deve atender os servidores estaduais através do IPSEMG 

mas o Estado deve ao Instituto. 

- Marcelo Cooperseltta informa que servidores foram comunicados do pagamento do salário até 

o 5º dia útil, e que mês que vem será pago o restante do 13º salário de 2018. Criticou os 
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deputados estaduais que não questionaram o Estado que levou municípios a situação 

falimentar. Um deputado estadual custa $168.000,00 mensalmente. Pediu a inclusão em pauta 

do “Projeto Mexa-se” baseado no Regimento Interno da Câmara. 

- Renato Gomes informa que a Comissão de Educação da Câmara está fazendo um 

diagnóstico no plano de educação. Disse que foi votada a lei de incentivo fiscal a projetos 

culturais e pede que seja efetivamente implantada no município.  

- Joaquim Gonzaga informa que as Secretarias deixaram a desejar em suas prestações de 

contas, que é importante e falta melhorar, profissionalizar. Apoia o “Projeto Mexa-se” e criticou 

alguns aspectos da Reforma da Previdência, mas espera que o país cresça a partir daí. criticou 

a construção de imensos conjuntos habitacionais na periferia, poderiam ser distribuídos pela 

área central e outras do município onde já existe infraestrutura.  

- Caramelo informa que o “Câmara em Ação” começa no domingo, dia 03/11 no Bairro Nova 

Cidade, que vai assinar o convenio com a Fundação João Pinheiro para elaborar o plano de 

cargos e salários da Câmara e consequentemente realizar o concurso público. Disse que tem 

visitado diversas Câmaras Municipais pelo interior de Minas. 

 

 

Líderes: 

 

- Milton Martins criticou o PMCMV do Governo Federal, disse que as casas populares são 

piores que as do passado, o programa de humanização é balela, que é melhor espalhar por 

diversos locais do que centralizar em um único local em que falta tudo. Gonzaga e Gilberto 

Doceiro sugerem uma reunião com o Prefeito. Pastor Alcides elogia a proposta que deve ser 

encampada por todos vereadores. Marcelo Cooperseltta informa que o “Projeto Mexa-se” está 

parado na Câmara a 109 dias. Caramelo propôs dar urgência ao projeto. 

 

 

Foram apresentadas 78 matérias de pedidos de providências e requerimentos. 

 

- Manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de 
iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrulhamento, 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, pedido de policiamento em 
vários bairros, instalação de placas de sinalização de trânsito, informações sobre a situação do 
Laboratório existente nas instalações do PA Central, instalação de academias ao ar livre, 
discriminação de imóveis da administração pública que se encontram vazios, solicitação de 
regularização fundiária do Chacreamento Alves, regulamentação e uso de coletes de 
identificação pelos servidores do centro POP quando das abordagens com pessoas em 
situação de rua, cópia de contratos e atas de convênios entre o município/SAAE e empresas 
prestadoras de serviços,  pedido de contenção de gastos ao Executivo, adequação para 
acesso a deficientes aos ESF, pedido de audiência pública para discutir o planejamento das 
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regularizações fundiárias, pedido de informações ao SAAE sobre denúncia que a Empresa J.A. 
estaria realizando cobrança de água obtida por meio de poços artesianos, prestação de contas 
da Câmara Municipal, informação do valor da dívida do Estado  com o município, informações 
sobre altos proventos de servidores, cronograma para tapa buracos no município, pedido de 
reunião com faculdades e universidades para discussão de metas afins do PME. 
 

 

Foram apresentadas 14 matérias de Anteprojeto de Lei e 04 Projetos de Lei.  

 

- Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do SAAE. 

- Adota medidas, a fim de facilitar a fiscalização popular de atos, obras e serviços. 

- Cria o Programa de Proteção aos Animais. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de ônibus instalarem dispositivo sonoro que 

alerte ao motorista quando as portas estiverem total ou parcialmente abertas, 

- Dispõe sobre a criação da campanha permanente de orientação para o tratamento da 

Síndrome de Diógenes, conhecida como acumulação compulsiva. 

- Altera a Lei 8903 de 28/03/2019 que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à 

Recuperação de Créditos Tributários decorrentes do ISSQN, Multas, Taxas, IPTU, ITBI, e 

tarifas do SAAE. 

- Adota medidas a fim de facilitar a fiscalização popular de atos, obras e serviços. 

- Dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico denominado Panorama da Saúde Pública 

em local estratégico. 

- Institui a semana municipal de conscientização, prevenção e combate a prática de queimadas 

urbanas. 

- Cria o serviço de mensagens de combate ao mosquito Aedes Aegypti denominado WhatsApp 

da Dengue. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao poder legislativo sobre as alterações nas 

tarifas do SAAE. 

- Institui o censo de praças no município. 

- Cria o programa Disque-Escola. 

- Cria o programa Apadrinhamento Afetivo de Idosos. 

- Dispõe sobre a prioridade na marcação de consultas dermatológicas para pessoas com 

acromatose (Albinismo) na rede pública municipal de saúde. 

- Institui no calendário oficial do município o encontro nacional de motociclistas Weekend of 

Bikes.    
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 05/11/2019 

Horário – Início em 15:20h Término em:17:40h. 

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Pastor Alcides, ausência de Cláudio Caramelo, os demais 

vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Termos de convênios e aditivos entre o Município e o Unifemm. 

- Aditivos e Termos de convênios entre Universidade de São João Del Rei e o Município. 

- Abertura de crédito suplementar para a Secretaria de Educação no valor de R$383.273,71. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Zé da União parabenizou o Prefeito Duílio pela operação tapa buraco. Parabenizou a Câmara 

pelo evento “Câmara em Ação” realizada no Bairro Nova Cidade.  

- Milton Martins disse que o projeto Evangelize, fundado por ele, nunca teve qualquer ajuda e 

recursos do poder público, e continua a trabalhar em prol dos necessitados, principalmente 

moradores de rua e dependentes químicos. Apresentou uma CPI para verificar nos últimos 12 

anos a utilização de recursos públicos direcionados a atendimento social de forma indevida. 

- Ismael Soares elogiou o “Câmara em Ação”. Elogiou a operação Tapa Buracos, sua equipe 

de gabinete e disse que o próximo será em 15/12/2019 no Barreiro. 

- Euro Andrade parabenizou o Secretário de Obras pela presteza em atender as demandas dos 

vereadores. Parabenizou a APAE pelo sucesso e trabalho bem feito. 

- Marcelo Cooperseltta criticou a má utilização das redes sociais, que cada vereador tem a sua 

bandeira e que cada um deve se preocupar com o seu trabalho. Citou o “Projeto Mexa-se” que 

está parado a 150 dias na Câmara, sem o parecer da Comissão Financeira e citou o seu 

presidente Milton Martins. Disse que vai retirar o projeto da Câmara e tentar implantá-lo de uma 

outra maneira. Disse que as “picuinhas” prejudicam a população. 

- Joaquim Gonzaga apresenta requerimento sobre o pedido de venda de 500 lotes para 

construção de casas populares através do PMCMV, em que solicita ao Executivo que a 

construção de casas populares seja fracionada ou edificada em prédios, próximos a centros 

comerciais e regiões onde existam maior infraestrutura. 

mailto:setelagoas@osbrasil.org.br


                                                                                                                                                      

 
 

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

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

- Gislene Inocêncio leu carta enviada pela Diocese de Sete Lagoas a Câmara sobre a situação 

de moradores de rua, mostrando indignação com o posicionamento do legislativo em querer 

“limpar” as ruas do município. É contra a higienização e a favor de políticas de inclusão.  

-  Pastor Alcides lembrou do “novembro azul”, a importância da prevenção ao combate do 

câncer de próstata. Leu mensagem do Presidente Caramelo informando do simpósio de 

vereadores da Amarv a ser realizada em 20/11/2019, na Câmara de Sete Lagoas. Informou ter 

somente 2 psiquiatras para atender no SUS, o que é insuficiente. 

- Milton Martins pede direito de resposta a Marcelo Cooperseltta. Disse que a Comissão 

Financeira não reuniu na quinta por falta de quórum, mas autorizou o parecer ser conjunto e 

que não foi convocado em nenhum momento. Disse que se houve erro foi da Procuradoria da 

Câmara, e não da Comissão, e que cabe a Procuradora Carol explicar a falha, disse também 

que a Procuradoria mentiu. Disse que também possui projeto parado na Câmara.   

- Rodrigo Braga pediu a Marcelo para não retirar o “Projeto Mexa-se”. Questionou se o 

Executivo repensou e como não tem dinheiro para pagar os servidores pediu para retirar o 

projeto. Marcelo negou que, após 150 dias, o Prefeito prefere retirar o projeto da Câmara. 

- Pastor Alcides disse que é grave chamar a Procuradoria de mentirosa. Marcelo confirmou ter 

recebido a informação da Procuradoria que não havia parecer da comissão financeira, e Pastor 

Alcides disse que o fato tem que ser esclarecido. Que a parte que tiver cometendo injustiça terá 

que se retratar. Pastor Alcides propôs manter o projeto, Marcelo recusou e manteve a retirada 

do projeto. 

- Milton Martins quer também a apuração de quem mentiu: ele ou a Procuradoria.  

- Foi marcada para às 9:00h do dia 08/11 reunião na Procuradoria para tratar do assunto. 

             

Líderes: 

- Gilson Liboreiro disse que a Prefeitura está contratando psiquiatras, pediu divulgação a todos. 

Disse que o documento enviado pela diocese é grave, e que convida o Padre Uarlem a 

participar da Audiência Pública sobre o assunto. 

- Gislene lembrou o julgamento no STF que ocorrerá esta semana para descriminalizar as 

drogas, e que as famílias precisam reagir. 

- Milton Martins disse que é contra a liberação das drogas, e apanhou nas redes sociais.    

 

Foram apresentadas 86 matérias de pedidos de providências e requerimentos. 

 

- Manutenção de pontes, revitalização de praças públicas e quadras esportivas, pedidos de 
iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, patrulhamento, 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,  instalação de placas de sinalização de trânsito, instalação de câmeras OLHO VIVO nos 
semáforos, estudos para readequação de trânsito em diversas vias, motivo de obras 
inconclusivas, processo licitatório para aquisição de castramóvel, andamento de obras, 
substituição de árvores na Av Vila Lobos, implementação da Caravana do Lazer em diversos 
bairros, cópias de contratos e aditamento celebrados entre o Município/SAAE e diversas 
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empresas,  reforma de escolas, pedido de informações sobre vários itens da prestação de 
contas do 2º quadrimestre de 2019, construção  de rede de drenagem de águas pluviais, 
solicitação de utilização dos recursos do pré-sal para quitação dos salários e 13º devidos aos 
servidores.   
 
 

 

Foram apresentadas 17 matérias de Anteprojeto de Lei e 04 Projetos de Lei.  

 

- Dispõe sobre a publicidade dos agentes de combate a endemias em serviço no município. 

- Cria o Programa Vizinho Solidário. 

- Cria o Programa de benefício fiscal para empresas contratantes de egresso do sistema 

prisional. 

- Dispõe sobre o fornecimento de adoçante líquido aos portadores de diabetes da rede pública. 

- Institui o Programa  Adote uma Rampa no município. 

- Dispõe sobre o serviço Disque Plante uma Árvore. 

- Institui o Programa municipal de apoio e de conscientização sobre a Siringomielia. 

- Dispõe sobre estímulo as ações de combate ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à 

saúde mental entre crianças e adolescentes. 

- Dispõe sobre a criação de matéria obrigatória de ética e práticas de segurança na internet. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificar os veículos, máquinas e equipamentos 

contratados para prestação de serviços.      

- Institui a semana municipal de conscientização, prevenção e combate a prática de queimadas 

urbanas. 

- Cria o serviço de mensagens de combate ao mosquito Aedes Aegypti denominado “Whatsapp 

da Dengue”. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao poder legislativo sobre as alterações nas 

tarifas do SAAE. 

- Institui o censo de praças no município. 

- Cria o programa “Disque-Escola”. 

- Cria o programa “Apadrinhamento Afetivo de Idosos”. 

- Dispõe sobre a prioridade na marcação de consultas dermatológicas para pessoas com 

acromatose (Albinismo) na rede pública municipal de saúde. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 12/11/2019 

Horário – Início em 17:56h Término em:18:02h.  

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Caramelo, ausência dos vereadores Rodrigo Braga, Euro 

Andrade e Gilberto Doceiro, os demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Sem correspondências. 

 

- Votação do PL 385/2019, aprovado com abstenção do Vereador Joaquim Gonzaga. Autoriza 

o Poder Executivo a alienar bens imóveis do Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira destinados 

à construção de unidades habitacionais do PMCMV do Governo Federal.   

- Votação do PL 395/2019 que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

$383.272,71 no orçamento fiscal do município de Sete Lagoas, em favor da Secretaria 

Municipal de Educação.  

- Votação do PL 420/2019 que dispõe sobre a extinção da COHASA. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 12/11/2019 

Horário – Início em 15:25h Término em 17:55h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo Presidente Claudio Caramelo, Euro Andrade, Rodrigo Braga e Gilberto 

Doceiro ausentes, os demais vereadores presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Vereadores enviam ofícios à mesa diretora justificando ausências. 

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Zé da União parabeniza Secretaria de Trânsito e Meio Ambiente pelo trabalho após as fortes 

chuvas. 

- Renato Gomes elogia a empresa Vina e empregados pelo excelente trabalho na limpeza da 

cidade.  

- Milton Martins informa que houve um ruído no entendimento entre a Procuradoria e as 

Comissões da Câmara, para evitar problemas todas as convocações serão por escrito. 

Informou reunião com a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, e outros órgãos para 

precaução e ação nas próximas tempestades. Em reunião com o prefeito disse ter concordado 

com o MCMV para o servidor público de baixa renda no Bairro Cidade de Deus.  

- Gonzaga informa ter protocolado requerimento onde pede ao Executivo a devolução das 

margens da Lagoa do Náutico e criação de orla para uso da população. Os moradores 

ocuparam indevidamente a orla Lagoa José Félix, privatizando e infringindo a lei federal que 

preserva uma área a seu redor. É necessário restituir o espaço público.       

- Marcelo Cooperseltta disse que o Projeto Câmara em Ação foi aprovado por todos os 

vereadores e um empregado da Câmara, em horário de trabalho, está fazendo vídeos 

denegrindo a imagem dos vereadores. Pediu uma atitude da mesa diretora. No Bairro Montreal 

estão reformando o campo de futebol e construindo uma praça com recurso federal. Disse que 

as coisas boas estão começando a acontecer em Sete Lagoas. 

- Gilson Liboreiro disse que dia 19/11 ocorrerá na Câmara a questão da Oncologia do Hospital 

Nossa Senhora das Graças, que sem recursos financeiros vai fechar, é preciso que todas as 
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cidades que usam do serviço ajudem o Hospital a ser viável. Criticou o fim do DPVAT, vai 

beneficiar as grandes seguradoras e bancos. 

- Cláudio Caramelo defendeu o Câmara em Ação, que tem como objetivo levar a Câmara ao 

cidadão comum, bem como uma série de prestações de serviços distantes daquele cidadão, a 

licitação obedeceu a critérios legais. O próximo será na Cidade de Deus, em 17/11/2019. 

Ressaltou que o Observatório Social acompanha as licitações da Câmara e não houve 

qualquer problema.        

             

 

Líderes: 

- Renato Gomes disse que sempre lutou por melhorias no Bairro Montreal. 

- Milton Martins disse que ocorrerá nos dias 13 e 14/11 audiências públicas para definição da 

PPA/LOA. Disse que sempre procura dialogar com o Executivo, mas não abre mão de 

fiscalizar. Marcelo elogiou o Prefeito que busca trabalhar da periferia mais carente para o 

centro. Que a obra no Montreal é significativa, recurso federal e contrapartida de empresas, e 

que é um modelo para se aplicar em outros Bairros. 

 

    

 

Foram apresentadas 99 matérias de pedidos de providências e requerimentos. 

 

- Revitalização de praças públicas, pedidos de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, 
patrulhamento, 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,  instalação de placas de sinalização de trânsito, 
doação de móveis da Secretaria de Educação para Instituições e fundações, maior agilidade 
nas entregas dos exames realizados no Laboratório Pedro Lanza, listagem dos cargos do 
Executivo onde é exigido nível superior de escolaridade, pontos de ônibus e linhas em bairros, 
destinação das máquinas de costura que foram doadas para os trabalhos do CRAS, pedido de 
audiência pública para tratar de assuntos relacionados ao transporte público municipal, 
encontro dos vereadores da AMAV no dia 20 de novembro, pedido de creche para bairros 
periféricos, escoamento de água na Rua Santa Juliana, mais médicos no PS Bairro Montreal, 
instituição do Programa Escola Amiga do Meio Ambiente, utilização da máquina de hemodiálise 
objeto do processo licitatório 095/2019, instituição do Conselho Municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social, que a construção de unidades habitacionais populares sejam 
fracionadas em Bairros diferentes e/ou sejam construídos apartamentos em prédios edificados 
em terrenos menores próximos de centros comerciais, agendar caravana do lazer em diversos 
bairros, cópias de atas e contratos celebrados entre a administração pública e diversos 
prestadores de serviços, marcação de audiência pública para discutir questões relacionadas a 
extinção da CODESEL, UBS sem médicos, o porquê da paralisação de demolições de casas 
em áreas de risco, relação detalhada com os gastos e valor total das obras de pavimentação 
do Bairro Verde Vale e das obras de revitalização da Lagoa do Mucuri, utilização de 
contrapartida da Regularização Fundiária, criação de CPI para investigar as possíveis 
irregularidades ocorridas na Secretaria de Assistência Social nos últimos 12 anos.               
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Foram apresentadas 17 matérias de Anteprojeto de Lei e 05 Projetos de Lei, sendo retirados 

de pauta 2 Anteprojetos por ausência do autor.  

 

- Autoriza o Poder Executivo alienar bens imóveis do Bairro Ondina Vasconcelos destinados à 

construção de unidades habitacionais do PMCMV do Governo Federal. 

- Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$383.272,71 no orçamento 

fiscal do município em favor da Secretaria Municipal de Educação.  

- Dispõe sobre a extinção da Companhia Regional de Habitação de Sete Lagoas S/A – 

COHASA.    

- Dispõe sobre a conversão de milhas e outros benefícios provenientes de passagens aéreas 

adquiridas com recursos públicos municipais. 

- Dispõe sobre a composição dos indicadores ambientais num sistema municipal de 

informações ambientais do município. 

- Institui o programa municipal de apoio e de conscientização sobre a SIRINGOMIELIA.   

- Dispõe sobre a publicidade dos agentes de combate a endemias em serviço no município. 

- Cria o Programa Vizinho Solidário. 

- Cria o Programa de benefício fiscal para empresas contratantes de egresso do sistema 

prisional. 

- Dispõe sobre o fornecimento de adoçante líquido aos portadores de diabetes da rede pública. 

- Institui o Programa Adote uma Rampa no município. 

- Dispõe sobre o serviço Disque Plante uma Árvore. 

- Dispõe sobre estímulo as ações de combate ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à 

saúde mental entre crianças e adolescentes. 

- Dispõe sobre a criação de matéria obrigatória de ética e práticas de segurança na internet. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificar os veículos, máquinas e equipamentos 

contratados para prestação de serviços.  

- Institui o calendário oficial do município de Sete Lagoas o encontro nacional de motociclistas 

Weekend of Bikes.     

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao poder legislativo sobre as alterações nas 

tarifas do SAAE. 

- Institui o censo de praças no município. 

- Cria o programa Disque-Escola. 

- Dispõe sobre a prioridade na marcação de consultas dermatológicas para pessoas com 

acromatose (Albinismo) na rede pública municipal de saúde. 

 

NR: Houve debate sobre a alienação de bens imóveis para construção das casas populares do 

PMCMV. O vereador Gonzaga se posicionou contrário a concentração de casas populares em 
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uma única região e se absteve de votar. Milton Martins e Marcelo salientaram que se não fosse 

aprovado a cidade perderia este recurso e não há previsão orçamentaria para o ano seguinte. 

Outro ponto polêmico é sobre a constitucionalidade do projeto uma vez que se destina a 

servidores públicos de baixa renda.  

Também gerou debate o PL de extinção da COHASA (aprovado por unanimidade).      
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 26/11/2019 

Horário – Início em 15:21h Término em 17:50 h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo Presidente Cláudio Caramelo, os demais vereadores presentes. 

Não ocorreu a Sessão Plenária Ordinária do dia 19/11/2019 em razão da falta de energia 

elétrica decorrente das fortes chuvas.   

 

Leitura das correspondências: 

- Envio do Executivo de PL 410/2019 que dispõe sobre recuperação de créditos tributários. 

- Envio do Executivo de PL 416/2019 que dispõe sobre o Programa Leve Leite.  

- Informação de convênios entre o Estado de MG e o município no valor de $38.017,00. 

  

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Zé da União ressaltou a importância da prevenção do câncer de próstata. 

- Milton Martins disse que vai continuar a fazer o seu trabalho de fiscalização e que as 

ameaças que tem recebido não o calarão. Disse que empresários que não cumprem a 

legislação estão denegrindo sua imagem. 

- Pastor Alcides denunciou a situação de moradores em situação de rua, que a despeito de sua 

precária situação estão constrangendo cidadãos, estragando/destruindo propriedade particular 

e pública, tirando o direito de ir e vir, solicita as autoridades competentes que resolvam o 

problema olhando para os dois lados. 

- Euro Andrade parabenizou alunos do grupo Alfa que ganharam medalhas de ouro e prata na 

Olimpíada Nacional de Ciências. Criticou o Movimento dos Sem Terras, que não querem 

trabalhar, são preguiçosos. Citou que o país está melhorando, que em poucos anos o Brasil 

será uma das grandes economias do mundo.  

- Marcelo Cooperseltta informa que o Terminal Urbano está funcionando bem e que na sexta- 

feira próxima haverá uma solenidade simples onde será informado os gastos com o Terminal. 

Denunciou a falta de água no Bairro Interlagos, que a ETA parou de funcionar por falta de 

energia elétrica. Criticou o SAAE, conta de água cara e população mal atendida. 
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- Gilson Liboreiro apresenta Anteprojeto de inclusão da capoeira como matéria escolar. Disse 

que visitou algumas feiras de ciências nas escolas estaduais e parabenizou os estudantes que 

apresentaram muitos projetos na área ambiental. É preciso aumentar o número de doadores de 

sangue. 

- Caramelo ressalta a contratação da Fundação João Pinheiro para elaboração do PCS, 

previsto para fevereiro/2020 e consequente processo seletivo. Elogiou o simpósio dos 

vereadores com excelentes palestras. Próximo domingo Câmara em Ação será no Jardim dos 

Pequis e dia 15/12 no Barreiro. Disse que tem visitado várias Câmaras pelo Estado de MG e 

disse que Sete Lagoas está muito bem.              

            

 

Líderes: 

- Milton Martins ressaltou que o problema da falta de água é sério, que a população está 

sofrendo. A CEMIG e o SAAE precisam dar uma solução, a falta constante de energia elétrica e 

os buracos que o SAAE faz nas ruas precisam ter uma solução. 

- Renato Gomes elogiou as feiras de ciências realizadas e disse que o melhor presente para 

Sete Lagoas foi o lançamento do programa de Compliance, que vai revolucionar a gestão 

pública. Parabenizou todos os presentes, e citou a presença do MP e do Observatório que 

estão acompanhando o processo.  

- Caramelo pede que o Projeto de Lei que versa sobre alteração do IPTU seja bem estudado 

pelos vereadores. Marcelo concorda que há muita reclamação da população quanto a forma de 

cobrança do IPTU, que precisa ser bem discutido, inclusive com audiência pública.            

 

    

 

Foram apresentadas 215 matérias de pedidos de providências e requerimentos. 

 

- Revitalização de praças públicas, pedidos de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas, 
patrulhamento, 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, instalação de placas de sinalização de trânsito, para 
instalação de telas de proteção nas janelas do Hospital NS das Graças, fiscalização dos bares 
na orla da Lagoa Paulino que estão depositando seu lixo, captação de águas pluviais, 
construção de pontes, poda de árvores, rampa de acessibilidade, impetrar ações de 
reintegração de posse das faixas de terrenos públicos à margem da Lagoa José Félix e dar 
acesso público à sua orla, criação de CPI para investigar as possíveis irregularidades ocorridas 
na Secretaria de Assistência Social nos últimos 12 anos, informações sobre a situação da 
Central de Compostagem, realocação dos funcionários da Cohasa, ordenamento de despesas 
junto a Agricultura Familiar, cronograma de obras de manutenção da estrada Silva Xavier 
/Cata-Vento, carga horária realizada pelos profissionais médicos, qualidade da água do SAAE, 
criação de projetos e ações para a diminuição dos animais de rua, bem como as castrações 
gratuitas e apoio as ONG’s de proteção animal, manutenção do cemitério Parque Boa Vista, 
contratação de mais médicos, informações sobre o término do Hospital Regional, divulgação no 
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site da Prefeitura dos dias, Bairros e respectivos horários da coleta de lixo, extensão do 
atendimento da Unidade de Saúde para 24 horas, alteração/criação de rotas de transporte 
público para diversos bairros, cópia de diversos contratos celebrados entre o 
Executivo/Autarquias e fornecedores/prestação de serviços, recontratação de funcionários da 
Vina, atrasos na entrega de exames laboratoriais do Laboratório Municipal.                   
 
 

Foram apresentadas 15 matérias de Anteprojeto de Lei e 03 Projetos de Lei, sendo retirado de 

pauta 1 Projeto de Emenda à Lei Orgânica com pedido de vista do Vereador Marcelo.   

 

- Dispõe sobre a conversão de milhas e outros benefícios provenientes de passagens aéreas 

adquiridas com recursos públicos municipais. 

- Dispõe sobre a composição dos indicadores ambientais num sistema municipal de 

informações ambientais do município. 

- Institui o Programa Adote uma Rampa no município. 

- Dispõe sobre estímulo as ações de combate ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à 

saúde mental entre crianças e adolescentes. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificar os veículos, máquinas e equipamentos 

contratados para prestação de serviços.  

- Substitutivo 01/2019 cria o Conselho Municipal de Recursos Hídricos CMRH/SL e dispõe 

sobre a reorganização do CODEMA. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização e controle de pragas urbanas nos veículos 

utilizados na prestação de serviço de transporte público coletivo. 

- Institui Programa de Formação para os profissionais de educação que promovam o 

atendimento às crianças em situação de risco e aos adolescentes em liberdade assistida ou 

vigiada. 

- Institui a Campanha de Conscientização contra a Mendicância “Não dê esmolas, dê 

oportunidades”. 

- Declara a Capoeira como Patrimônio Histórico Cultural e Imaterial do município. 

- Institui a Campanha de Prevenção e combate à Surdez. 

- Dispõe sobre o fornecimento do vale remédio par os usuários de medicamentos de forma 

contínua que estejam temporariamente em falta na rede municipal. 

- Autoriza o município a adquirir e doar caixas d’água as famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

- Altera a Lei 8564 de 04/05/2016 que dispõe sobre a Política Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial – PMPIR.       

- Dispõe sobre a climatização dos ônibus de transporte coletivo. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 03/12/2019 

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

 

 

 

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

Reunião presidida pelo Vereador Rodrigo Braga, ausências de José da União, Pastor Alcides e 

Cláudio Caramelo, os demais vereadores presentes.  

 

Leitura das correspondências: 

- José da União e Pastor Alcides justificam ausências por problemas de saúde e Cláudio 

Caramelo por estar em um compromisso no fórum da cidade.  

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Gilson Liboreiro pediu verbas para a construção de galerias pluviais, pois a cidade está 

sofrendo com as chuvas, informou que a Secretaria do Meio ambiente estará inaugurando na 

quarta-feira mais um PEV, um container para recepção de resíduos de construção civil 

atendendo os bairros CDI I, II e região. É preciso educar a população para cuidar do lixo. 

- Milton Martins leu correspondência do PSC a Presidência da Câmara informando que ele, 

Milton Martins, assumia a liderança do partido na Câmara. Disse estar preocupado com o 

SAAE que não consegue atender a contento a população, a ETA que seria a solução para o 

fornecimento de água não está funcionando, há bairros com falta de água. 

- Euro Andrade pediu a Secretaria do Meio Ambiente estudo para substituição/adequação de 

árvores Pau Brasil que possuem raízes rasas trazendo risco a população. Elogiou o Programa 

Câmara em Ação. Parabenizou o grupo UAI por suas ações em prol do turismo. 

- Renato Gomes disse que a cidade passou por 4 tempestades nos últimos dias, com duas 

vítimas fatais, pediu mais atenção e rigor com os novos empreendimentos para a questão da 

infraestrutura. Alertou para o risco da explosão da epidemia da dengue, que a cidade precisa 

se mobilizar e preparar.  

- Gislene Inocêncio comunicou sobre a audiência pública no dia 04/12 sobre a Avenida do 

Contorno, identificar as causas dos problemas e apresentar soluções. Parabenizou a entrega 

de mais um PEV pela prefeitura, um receptáculo de resíduos sólidos da construção civil. 

Criticou a CEMIG por não atender pedido de remoção de árvores no Bairro Santa Felicidade, 

os fios estão no meio das árvores e a Secretaria do Meio Ambiente não pode removê-las.   
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- Marcelo Cooperseltta lamentou as pancadas de chuvas, prejuízo a população e duas vítimas 

fatais. Pediu a limpeza das bocas de lobo. Informou que no dia 18/12 haverá audiência pública 

para tratar do problema da água, que a região do Montreal está sofrendo com a falta de água. 

O SAAE não investe em infraestrutura. Elogiou o Terminal Urbano, demorou 4 anos e 70% do 

recurso investido foi verba do município.  

- Rodrigo Braga lembrou que 01/12 foi o dia mundial da AIDS, e demonstrou preocupação com 

o aumento do número de infectados. Elogiou o Projeto Superar pelo trabalho, disse que o 

Terceiro Setor supre a falta do poder público. Cobrou da Secretaria de Obras um cronograma 

do Tapa Buracos.                     

            

 

Líderes: 

- Milton Martins criticou a ETA, que não resolveu o problema da falta de água, disse que cabe 

ao SAAE apresentar soluções. Disse que ela foi mal planejada. 

- Gilson Liboreiro pediu que colocasse em pauta Anteprojeto sobre a capoeira como matéria 

extracurricular. Disse que a Escola do Clarindo precisa de uma solução, várias denúncias 

precisam ser averiguadas. 

- Gislene concorda com o Gilson Liboreiro. 

- Rodrigo Braga informa que o Anteprojeto de Gilson Liboreiro foi prejudicado por um 

Anteprojeto do vereador Zé da União. Gilson rebate, disse que não concorda com a 

Procuradoria. Marcelo concorda com Gilson, que abre mão da pauta, mas disse que semana 

que vem quer que o projeto venha a plenário. 

- Renato Gomes lembrou que o Executivo tem o poder de nomear e exonerar, que está 

acompanhando o caso da Escola do Clarindo. Disse que a creche Oásis vai funcionar com a 

licença do Corpo de Bombeiros e não será fechada. O município precisa de mais escolas 

infantis, é importante não fechar as poucas que existem. 

- Marcelo disse que foram feitas várias reuniões sobre a Escola do Clarindo, que a 

permanência da Diretora a frente da Escola está ficando insustentável, há várias denúncias, 

inclusive de funcionários, se o Prefeito não tomar alguma atitude, a Câmara vai agir. 

Concorda com a formação de uma comissão para determinar prioridades e tapar buracos. O 

Prefeito quer a regularização/cadastramento dos ambulantes da cidade.  

- Gilberto Doceiro sugere bloquetes ao invés de asfalto, pelo menos nas vias principais.  

  

   

  Foram apresentadas 72 matérias de pedidos de providências e requerimentos. 

 

- Revitalização de praças públicas, pedidos de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas,  
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, asfaltamentos de ruas, instalação de placas de 
sinalização de trânsito, captação de águas pluviais, poda de árvores, rampa de acessibilidade, 
situação do maquinário parado e se deteriorando no CRAS II, reparos do guarda corpo do 
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córrego do Diogo na Av. Dep. Renato Azeredo, informações sobre a empresa responsável pela 
pode de árvores, instalação de alarme em todos os centros de saúde e Esfs, sanar problemas 
de vazamento de água pluvial e elétrico em escolas municipais, falta de ônibus escolar, 
manutenção e  plantio de grama em campo de futebol, vazamento de água em vias públicas, 
motivo de demora de atendimento de pacientes e marcação de consultas, falta de remédios, 
denúncia de comercialização de casas doadas no Cidade de Deus, construção de quadras 
poliesportivas, construção de banheiros na feira do Bairro Cidade de Deus, denúncias de falta 
de água, pedido de instalação de posto policial no Cidade de Deus, informações sobre 
arrecadação da taxa de lixo de 2018, antecipação do horário intermitente de semáforo para 22 
horas nas ruas centrais, construção de PEV, esclarecimentos sobre a Rádio Câmara como 
custo de implantação e manutenção, sugestão da utilização da devolução de parte do 
duodécimo da Câmara na construção de UBS no Bairro Santa Luzia.            
 
 
 
Foram apresentadas 21 matérias de Anteprojeto de Lei, 07 Projetos de Lei, 02 Projetos de 

Resolução, sendo retirado de pauta 03 Projetos por ausência dos proponentes.  

 

- PL 410/2019 dispõe sobre o programa municipal de incentivo à recuperação de créditos 

tributários decorrentes de impostos, multas e taxas. 

- Inclui no calendário de eventos a Campanha de Conscientização sobre a Herpes Zoster. 

- Cria a frente parlamentar de defesa do comércio, serviços e empreendedorismo. 

- Proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos de natureza comercial com 

bebidas alcoólicas liberadas, Open Bar, mesmo que estes estejam acompanhados dos pais ou 

responsáveis legais. 

- Dispõe sobre o aproveitamento de créditos pelos usuários do cartão transporte. 

- Institui a campanha municipal de prevenção ao HIV/AIDS. 

- Dispõe sobre a instalação de sensores nos semáforos para aumentar o tempo de travessia 

disponível para os idosos. 

- Dispõe sobre as diretrizes para implantação dos grupos de promoção à saúde, no âmbito da 

estratégia de saúde da família na atenção básica dos SUS. 

- Estabelece a divulgação de mídias informativas e avisos da Prefeitura a serem veiculados nas 

contas do SAAE. 

- Cria a central de conciliação, composta de câmara de indenizações administrativas, câmara 

de mediação e conciliação e câmara de conciliação de precatórios. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde informarem ao conselho tutelar casos 

de embriaguez e uso de drogas por menores. 

- Dispõe sobre a criação do Plano de controle arbóreo (PCA) por meio de análise fitossanitária. 

- Dispõe sobre a concessão de contribuição corrente de aplicação compulsória destinada ao 

incentivo desportivo educacional e de rendimento a entidades esportivas de equipes 

profissionais, amadores e atletas.            

- Institui o Programa Adote uma Rampa no município. 
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- Dispõe sobre estímulo as ações de combate ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à 

saúde mental entre crianças e adolescentes. 

- Substitutivo 01/2019 cria o Conselho Municipal de Recursos Hídricos CMRH/SL e dispõe 

sobre a reorganização do CODEMA. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização e controle de pragas urbanas nos veículos 

utilizados na prestação de serviço de transporte público coletivo. 

- Institui Programa de Formação para os profissionais de educação que promovam o 

atendimento às crianças em situação de risco e aos adolescentes em liberdade assistida ou 

vigiada. 

- Institui a Campanha de Conscientização contra a Mendicância “Não dê esmolas, dê 

oportunidades”. 

- Declara a Capoeira como Patrimônio Histórico Cultural e Imaterial do município. 

- Institui a Campanha de Prevenção e combate à Surdez. 

- Dispõe sobre o fornecimento do vale remédio para os usuários de medicamentos de forma 

contínua que estejam temporariamente em falta na rede municipal. 

- Autoriza o município a adquirir e doar caixas d’água as famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

- Altera a Lei 8564 de 04/05/2016 que dispõe sobre a Política Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial – PMPIR.       

- Dispõe sobre a climatização dos ônibus de transporte coletivo. 

   

Tribuna do Povo: 

- O cidadão Rojas Correa Ferreira Barbosa se inscreveu para falar do Hospital Regional que 

encontra-se com obras paralisadas, disse que está movimentando as redes sociais e haverá 

uma manifestação/culto em frente ao Hospital Regional em 90 dias, disse que o Estado de 

Minas Gerais não tem interesse em terminar a obra e que o deputado Douglas Melo é omisso.     

 

 

       

  

 

             

mailto:setelagoas@osbrasil.org.br


                                                                                                                                                      

 
 

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

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

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 03/12/2019 

Horário – Início em 18:15h Término em:18:45h.  

 

 

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

Reunião presidida pelo vereador Rodrigo Braga, ausência dos vereadores Cláudio Caramelo, 

Zé da União, Pastor Alcides, João Evangelista e Gilberto Doceiro, os demais vereadores 

presentes. 

 

Leitura das correspondências: 

- Sem correspondências. 

 

 

Foram apresentados 1 Projeto de Lei e 1 Anteprojeto, aprovados por unanimidade: 

- PL 410/2019 altera a Lei 8903 de 28/03/2019 que dispõe sobre o Programa Municipal de 

incentivo à recuperação de créditos tributários decorrentes do ISSQN, multas, taxas, IPTU, 

ITBI, tarifas do SAAE, esgoto e saneamento urbano, inscritos ou não em dívida ativa e em fase 

de execução fiscal e dá outras providências, modificada pela Lei 8.938 de 24/06/2019. 

- Anteprojeto de Lei 583/2019, que dispõe sobre a concessão de contribuição corrente de 

aplicação compulsória destinada ao incentivo desportivo educacional e de rendimento a 

entidades esportivas de equipes profissionais, amadores e atletas do município de Sete 

Lagoas.    
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 10/12/2019 

Horário – Início em 15:20h Término em 18:02h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo Presidente Cláudio Caramelo, os demais vereadores presentes.  

 

 

Leitura das correspondências: 

- Executivo encaminha PL 421/2019 que autoriza abertura de crédito suplementar de 

R$3.260.253,00 em favor da Secretaria de Educação.  

- Recebimento de cópias de convênios das Secretarias da Fazenda e Assistência Social e a 

Caixa Econômica. 

- Cópia de convênios entre a Justiça Federal e o Executivo. 

- Termo de fomento entre o Estado de MG e o Executivo para aquisição de veículo, repasse de 

R$44.660,00.   

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins denuncia que empreendedores imobiliários estão transformando seus negócios 

em caos para a cidade, não cumprem as contrapartidas, só visam lucros e prejudicam a cidade. 

Frequentes inundações, falta de pavimentação e drenagem, inexistência de galerias pluviais é 

a herança deixada por maus empreendedores. Defende a punição e a restrição na atuação 

destes maus empreendedores. 

- Gilberto Doceiro defende que as vias públicas sejam feitas de bloquetes, a malha asfáltica já 

não suporta mais remendos. 

- Marli de Luquinha denuncia que diversas pessoas foram lesadas por empresa de consórcio 

na cidade. Elogiou o deputado Douglas Melo por fazer uma reunião com as vítimas para 

orientar sobre como proceder. Propôs que a Câmara crie uma comissão para tentar ajudar 

estas pessoas. 

- Pastor Alcides informa ter sido feita licitação para o Castramóvel, emenda do deputado Álvaro 

Antonio. Defende adicional de periculosidade para vigilantes municipais. Lamenta o falecimento 
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de 2 cidadãos em virtude das chuvas. O Bairro Itapoã precisa de novos acessos, bastante 

precários os atuais. 

- Euro Andrade pede patrocínio privado aos corredores de rua da cidade. Convocou pessoal do 

Barreiro e adjacências para o Câmara em Ação no próximo domingo. 

- Gislene Inocêncio lamentou a ausência da Construtora CBI na Audiência Pública da Avenida 

do Contorno no Bairro Interlagos, estão se recusando a participar de reuniões e que um acordo 

amigável com a Construtora se torna difícil, sendo necessário judicializar o problema. Convidou 

para o 2º Fórum dos Conselhos Municipais na quarta-feira na Câmara.  

- Marcelo Cooperseltta parabeniza o Executivo por colocar em dia o pagamento dos servidores 

municipais, regularizando o 13º de 2018 e até o dia 15/01/2020 pagará o 13º de 2019. Disse 

que busca junto com o Executivo uma solução para o Projeto Mexa-se.  

- Rodrigo Braga disse que o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Os requerimentos são 

enviados ao Executivo, e cabe a ele fazer, os vereadores não tem o poder de fazer, pois não 

administram verba pública. Quem tapa buraco é a Prefeitura. 

- Caramelo disse que o PL sobre o IPTU precisa ser melhor estudado, que os empresários 

pediram urgência na tramitação. Disse estar preocupado com os critérios utilizados, aumenta 

alguns bairros, diminui outros, aumenta Bairro Santa Felicidade e diminui Jardim Arizona. 

Carece de maior estudo técnico. 

 

Líderes: 

- Marcelo concorda com a preocupação de Caramelo, que é necessário um estudo técnico, 

propõe que a Câmara contrate um profissional para estudar esta planta de valores proposta 

pelo Executivo. Gonzaga disse que há injustiças que precisam ser sanadas. A PL foi feita 

utilizando a experiência e o conhecimento de corretores da cidade. Proprietários de grandes 

terrenos e numerosos imóveis estão pressionando pela aprovação. 

- Milton Martins informa que vai apresentar emenda para Posto de Saúde na Estiva e Silva 

Xavier na LOA a ser votada. Também apresentará emenda para o Mexa-se e a Guarda 

Municipal. 

- Renato Gomes também comenta sobre a Audiência Pública da Av. do Contorno, e alerta para 

inundações no Bairro Kwait. Disse que as remoções efetuadas anos atrás impediram uma 

tragédia. 

           

 

  Foram apresentadas 29 matérias de pedidos de providências e requerimentos. 

 

- Revitalização de praças públicas, pedidos de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas,  
limpeza de lotes, praças e vias públicas, operação tapa buracos, correção de piso asfáltico de 
diversas vias, asfaltamentos de ruas, instalação de placas de sinalização de trânsito,  poda de 
árvores, ações para implementar parceria com a UFSJ para o projeto que prevê a distribuição 
de kits com joaninhas para produtores de hortaliças de pequeno e médio porte, disponibilizar 
mais bancos para os passageiros no novo terminal de transporte urbano, placas de sinalização 
no terminal urbano, remoção de veículos abandonados, pedidos de patrulha e policiamento, 
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sinalização de radares, plantio de árvores, ampliação de vagas de estacionamento para idosos, 
duplicação de avenida, recuperação e preservação de lagoas, mudança de ponto de ônibus, 
fechamento da Rua Emílio Vasconcelos exclusivamente para pedestres.      
 
 
 
 
 
Foram apresentadas 13 matérias de Anteprojeto de Lei, 06 Projetos de Lei e 03 Propostas de 

Emendas. 

 

- Altera o artigo 103 da Lei Orgânica, retirado com pedido de vista do vereador Milton Martins. 

- Cria a Central de Atendimento de denúncias de violação de direitos humanos. 

- Institui o terceiro turno nas UBS e ESFs. 

- Emendas modificativas 001/002/003/005/006/007/008 e 009/2019 ao PL 371/2019 que institui 

a revisão do plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021. 

-  PL 371/2019 institui revisão do plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021.     

- Emendas modificativas 002/003/004/005/006 e 007/2019 ao PL 372/2019 que estima a 

receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020. 

- PL 372/2019 estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 

2020.  

- Inclui no calendário de eventos a Campanha de Conscientização sobre a Herpes Zoster. 

- Proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos de natureza comercial com 

bebidas alcoólicas liberadas, Open Bar, mesmo que estes estejam acompanhados dos pais ou 

responsáveis legais. 

- Dispõe sobre o aproveitamento de créditos pelos usuários do cartão transporte. 

- Institui a campanha municipal de prevenção ao HIV/AIDS. 

- Dispõe sobre a instalação de sensores nos semáforos para aumentar o tempo de travessia 

disponível para os idosos. 

- Dispõe sobre as diretrizes para implantação dos grupos de promoção à saúde, no âmbito da 

estratégia de saúde da família na atenção básica dos SUS. 

- Estabelece a divulgação de mídias informativas e avisos da Prefeitura a serem veiculados nas 

contas do SAAE. 

- Cria a central de conciliação, composta de câmara de indenizações administrativas, câmara 

de mediação e conciliação e câmara de conciliação de precatórios. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde informarem ao conselho tutelar casos 

de embriagues e uso de drogas por menores. 

- Dispõe sobre a criação do Plano de controle arbóreo (PCA) por meio de análise fitossanitária. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização e controle de pragas urbanas nos veículos 

utilizados na prestação de serviço de transporte público coletivo. 

- Institui Programa de Formação para os profissionais de educação que promovam o 

atendimento às crianças em situação de risco e aos adolescentes em liberdade assistida ou 

vigiada. 
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- Institui a Campanha de Conscientização contra a Mendicância “Não dê esmolas, dê 

oportunidades”. 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 17/12/2019 

Horário – Início em 15:17h Término em 18:02h. 

 

 

 

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

Reunião presidida pelo Presidente Cláudio Caramelo, Rodrigo Braga ausente, os demais 

vereadores presentes.  

 

 

Leitura das correspondências: 

- CODEMA aprova e informa procedimentos para poda, corte, intervenção nas árvores do 

município. Para cada árvore suprimida o solicitante deve plantar 5 mudas.  

- Caixa informa crédito de OGU no valor de $169.406,25, recurso oriundo do Ministério do 

Turismo.  

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Euro Andrade elogiou atleta paraolímpico de Sete Lagoas e que o encontro de motociclistas 

no Bairro do Carmo foi um sucesso, e agora faz parte do calendário de Sete Lagoas, será no 

terceiro final de semana do mês de agosto. A Prefeitura e a Brenan estão investindo no Bairro 

Mata Grande para a revitalização de uma lagoa com construção de uma orla.    

- Pastor Alcides criticou a classe política por tirar verbas da saúde, educação e infraestrutura 

para o fundo eleitoral. Criticou o programa do grupo humorístico “Porta dos Fundos”.    

- Milton Martins solicita inversão de pauta para votação de PL de interesse de 

empresários/empreendedores do transporte escolar, com presença maciça no plenário. Foi um 

ano de crise e continuará trabalhando durante o recesso parlamentar e informou o seu telefone 

e do gabinete ao público. 

- João Evangelista elogiou o Conselho Municipal de Defesa dos Idosos, a doação de terrenos 

para uma entidade espírita e o São Vicente de Paula. A comissão de defesa dos direitos 

humanos da Câmara está envidando esforços para ajudar no caso das vítimas do consórcio.   

-  Marcelo Cooperseltta convidou para audiência pública nesta quarta-feira sobre o SAAE. Citou 

o anteprojeto que regula o trabalho do transporte escolar. Disse estar sendo vítima de 

armação, que recebeu em seu gabinete um cidadão que disse ter recebido uma proposta do 
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deputado Douglas Melo para fazer uma denúncia contra o vereador na Polícia Civil, em troca 

de favores. Vereador está sendo acusado de usar servidores da Secretaria de Esportes em 

trabalho de cunho particular, pessoal. Marcelo disse que o cidadão confirmou que era uma 

armação.  

- Ismael agradeceu a família e equipe pelo trabalho. Elogiou o Prefeito por colocar a folha de 

pessoal em dia. Relatou algumas realizações de seu gabinete. Elogiou o “Câmara em Ação”.  

- Gilson Liboreiro pediu a inclusão na pauta de um Anteprojeto sobre a capoeira. Informou que 

o Sicoob em uma parceria com o Executivo vai adotar uma praça, um exemplo a ser seguido 

pelas demais empresas da cidade. Disse que o poder público tem que facilitar a vida do 

pequeno empresário.  

- Gilberto Doceiro destacou um requerimento a pedido de pessoas idosas que caminham na 

Lagoa da Boa Vista para liberação dos banheiros para uso. Parabenizou os colégios militares e 

disse que jovens precisam de disciplina, criticou o grupo “Porta dos Fundos”. 

- Caramelo informa ao vereador Gilson que o anteprojeto da capoeira foi prejudicado pela 

existência de um anteprojeto anterior do vereador Zé da União.         

- Marli informa que recebeu do Secretário do Meio Ambiente correspondência dizendo que um 

vídeo que circula nas redes sobre apreensão de mercadorias de um cidadão de nome Bene é 

falsa.   

  

 

Líderes: 

- Milton Martins agradeceu ajuda de empresário para iluminação da Praça da Igreja de São 

José. Elogiou a parceria entre prefeitura/empresários para adotar praças. Criticou o grupo 

“Porta dos Fundos” pelo desrespeito aos cristãos.  

- Gilson disse não concordar com o projeto ter sido prejudicado, porque é diferente do vereador 

Zé da União.  

- Gonzaga ressaltou a PEC municipalista que desburocratiza as emendas parlamentares, o 

recurso vai direto ao município sem atravessadores. Parabenizou o Sete Dias pelos 28 anos. 

- Zé da União disse que na Câmara tem ordem, e que o projeto dele de 2017 institui a capoeira 

para as escolas, Gilson disse que os anteprojetos são diferentes, Caramelo disse que precisa 

achar uma solução e que passa pelo diálogo e parecer favorável da procuradoria. Zé da União 

e Gilson não se entendem. Pastor Alcides propõe um substitutivo que atenda os dois 

vereadores e a população. 

- Marcelo concorda com Pastor Alcides. Disse que o serviço de transporte escolar não é 

serviço público e sim de utilidade pública.           

- Marli informa ter recebido mensagem do Executivo de emenda substitutiva ao PL que altera 

os valores da planta do IPTU. 
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  Foram apresentadas 138 matérias de pedidos de providências e requerimentos. 

 

- Revitalização de praças públicas, pedidos de iluminação pública de vias e troca de lâmpadas,  
limpeza de lotes, praças e vias públicas, operação tapa buracos, correção de piso asfáltico de 
diversas vias, asfaltamentos de ruas, instalação de placas de sinalização de trânsito,  poda de 
árvores, limpeza de bueiros, instalação de academia ao ar livre, instalação de quebra-molas, 
solicitação de ciclovias, término de creches, implantação de PSF, aumento de segurança, 
atendimento do CRAS, não funcionamento do CÉU no Jardim dos Pequis, solicitação de 
médicos nos Postos de Saúde, incentivo à participação política, disponibilização de servidores 
para manutenção e abertura dos banheiros existentes no Parque Náutico Boa Vista, aumento 
de bancos na orla da Lagoa Boa Vista, implantação de rotatória, construção de novas unidades 
de educação, faixa elevada para pedestre, instalação de caçamba de lixo, instalação de 
telefone público, saneamento e falta de água, pedido de isenção do pagamento de IPTU dos 
moradores da Av. do Contorno no Bairro Interlagos, solicitação ao departamento jurídico da 
Prefeitura que ajuíze ação em desfavor da empresa responsável pela conclusão das obras na 
Av. do Contorno, instalação de PEV – ponto de entrega voluntária  de resíduos, cópia de 
contratos celebrados entre Prefeitura/Autarquias e empresas prestadoras de serviços, combate 
a caramujos, pedido de contensão de gastos da Câmara, fiscalização para impedir degradação 
ambiental por garimpeiros, drenagem pluvial, instalação de meio fio.         
 
 
 
Foram apresentadas 06 matérias de Anteprojeto de Lei, 12 Projetos de Lei, 01 veto parcial e 01 

parecer contrário.    

 

- Cria a Central de Atendimento de denúncias de violação de direitos humanos. 

- Institui o terceiro turno nas UBS e ESFs. 

- PL 371/2019 institui revisão do plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021.     

- PL 372/2019 estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 

2020.  

- Inclui no calendário de eventos a Campanha de Conscientização sobre a Herpes Zoster. 

- Proíbe a participação de crianças e adolescentes em eventos de natureza comercial com 

bebidas alcoólicas liberadas, Open Bar, mesmo que estes estejam acompanhados dos pais ou 

responsáveis legais. 

- Autorização de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$3.260.253,00 no 

orçamento fiscal em favor da Secretaria da Educação. 

- Autoriza a concessão de direito real de uso do terreno público que menciona ao conselho 

central da Sociedade de São Vicente de Paulo. 

- Parecer contrário conjunto da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de 

Administração Pública, Agropecuária e Política Rural ao PL 424/2019. 

- Autoriza a concessão de direito real de uso do terreno público que menciona a Associação 

Fraternidade Espírita Amor e Caridade – FEAC. 

- Veto parcial ao PL 332/2019. 
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- Modifica a LC 80/2003 que dispõe sobre o Plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

profissionais do quadro da educação da Prefeitura. 

- Altera a LC 80/2003 que dispõe sobre o Plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

profissionais da educação. 

- Dispõe sobre alteração da LC 80/2003 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e 

vencimentos dos profissionais do quadro da educação. 

- Altera a Lei 8117/2012 que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de escolares e 

revoga a Lei 752/2007. 

- Autoriza a concessão de direito real de uso do terreno público que menciona à Associação 

dos Transportadores de Sete Lagoas – ASTRANS.        
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