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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 11/02/2020 

Horário – Início em 15:21h Término em 17:55h. 

 

Acompanhamento pela TV Câmara. 

 

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

pelo Presidente Claudio Caramelo, Euro Andrade ausente, os demais vereadores presentes.  

 

Leitura das correspondências: 

- Envio pelo executivo de PL 013/2020 concedendo subvenção social a entidade beneficente. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores:  

- Milton Martins apresentou um vídeo mostrando a degradação da Serra de Santa Helena, onde 

“cristaleiros” estão fazendo buracos de mais de 20 metros para extrair cristais e poluindo as nascentes da 

Serra. Cobrou uma ação fiscalizatória e enérgica da Polícia Florestal. 

- Pastor Alcides ressaltou a campanha nas redes sociais para não eleger nenhum vereador da legislação 

atual. Disse que a população deveria tomar conhecimento do trabalho dos legisladores, que devem eleger 

pessoas capazes, honestas. O CEMEI do Jardim Primavera está fechado por falta de acesso, impossível 

chegar a escola em função dos buracos. 

-  Marcelo Cooperseltta solicitou Audiência Pública para discutir a aplicação da Lei que garante um piso 

salarial aos técnicos de saúde desde 2016. Os servidores do SAAE recebem auxilio alimentação 

diferenciada, o vereador está apresentando anteprojeto para igualar o auxílio. Endossou a reclamação do 

Pastor Alcides quanto ao acesso à escola do Jardim Primavera.  

- Gilson Liboreiro criticou o caos criado pela seleção de vagas nas escolas estaduais, a mudança foi para 

pior e chamou atenção para a greve dos profissionais da educação que lutam por piso salarial. Criticou 

Paulo Guedes por chamar servidor público de “parasita”. 

- Gilberto Doceiro chamou atenção para a Praça Pitangui, Bairro Bela Vista que inunda frequentemente e 

deixa as pessoas ilhadas, que finalmente passará por obras para solucionar o problema. Obra orçada em 

R$3.000.000,00 será executada em meados do mês de março. 

- Renato Gomes disse que está acompanhando as obras nas ruas do bairro Jardim Primavera; a paralisação 

das aulas na escola ocorreu por não ter sido concluído as obras de recapeamento em virtude das chuvas, 

após a construção de galerias pluviais. Foi negociado o adiamento das aulas e a empreiteira está 

trabalhando para solucionar o problema. Criticou o processo de matrículas nas escolas estaduais.       

-  Cláudio Nacif solicitou informações sobre a redução da coleta de lixo e resíduos sólidos ao Poder 

Executivo. Quanto ao recapeamento da Rua Santa Catarina, disse que o problema é de drenagem. Disse 

ainda que a Fundação João Pinheiro entregará na sexta-feira próxima um organograma com número de 
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empregados, o prazo de entrega para março será cumprido e, logo em seguida, haverá concurso público 

para a Câmara. Solicitou que a população ajude o Democrata. 

 

Líderes: 

- Milton Martins criticou a qualidade dos caminhões de coleta de lixo, a diminuição da coleta e a 

administração do aterro sanitário. Soube que o chamaram de “analfabeto” no assunto. Quer explicações e 

requereu a presença do proprietário no plenário para as devidas justificativas. 

- Renato Gomes ressaltou que o sistema de matrícula das escolas estaduais não funcionou, houve vários 

problemas e que precisa ter uma maior organização para evitar que pais tenham que dormir nas filas para 

matricular os filhos. 

- Marcelo Cooperseltta concorda que precisa construir uma rede pluvial para toda a cidade. Em relação ao 

recapeamento da Rua Santa Catarina, disse tratar-se de emenda do então deputado Marcio Reinaldo para 

recapeamento de várias ruas. Recapear na chuva é perda de tempo e dinheiro, a cidade está destruída em 

virtude de anos de erros. A prioridade foi o pagamento dos servidores que estavam em atraso. 

- Pastor Alcides concorda com a prioridade do pagamento dos servidores, mas alerta que precisa priorizar 

o recapeamento de determinadas ruas e bairros. 

- Rodrigo Braga criticou o governo estadual pela péssima gestão da educação, bagunça nas matrículas e 

os servidores da educação estão com salários atrasados. Não há equipamento nas escolas para vídeo aula, 

falta estrutura. Está preocupado com a disseminação das drogas na população jovem, e que os 

investimentos de prevenção às drogas diminuíram.     

 

Foram apresentadas 154 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, instalação de manilhas em ruas do Bairro Padre 

Teodoro, desassoreamento do córrego Matadouro, apuração de denúncia de locação indevida de imóvel 

doado, pedido de redução de TCRS nos bairros que tiveram reduzida a coleta de lixo, 

instalação/ampliação de rede de captação de águas pluviais, limpeza de galerias, placa de identificação de 

ruas, ações de combate a dengue, informações sobre contratação de empresa para manutenção de bombas 

para captação de água, critérios e quantidade de cestas básicas objetos processo licitatório 113/2019, 

motivo da demora de cirurgias de cataratas, criação de CEP para diversas ruas e bairros, construção de 

praças, cópia de registro de preços de diversos contratos entre a Prefeitura e fornecedores, infestação de 

caramujos africanos na Estiva.        
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Foram apresentadas 15 matérias de Anteprojeto de Lei, 04 Projetos de Lei, 01 Emenda 

Modificativa e 02 pareceres contrários.    

 

- Modifica dispositivo de Lei 5.187/1996 que dispõe sobre incentivo fiscal à cultura, 

- 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, retirado com pedido de vistas Pastor Alcides; 

- Emenda modificativa 01 PL 416/2019, retirada pela ausência do autor; 

- PL 416/2019 Institui o Programa Leve Leite, retirada automaticamente uma vez que a emenda foi 

retirada pela ausência do autor,  

- Parecer contrário da CLJ ao PL 130/2018, retirado com pedido de vistas da Vereadora Marli, 

- Parecer contrário da CLJ ao PL 210/2018, retirado com pedido de vistas da Vereadora Marli; 

- Dispõe sobre a implantação de bolsa no valor de R$50,00 e passe livre para crianças em situação de 

vulnerabilidade; 

- Institui o Programa Adote uma Lixeira, retirado pelo autor Gilson Liboreiro para maiores estudos; 

- Institui a rede de atenção às pessoas com esquizofrenia; 

- Dispõe sobre as informações contidas nas placas afixadas em obras públicas; 

- Determina que no mínimo 5% das vagas de pessoas jurídicas com fins lucrativos, que forem 

beneficiadas por incentivos ou isenções fiscais outorgadas pelo município devem ser reservadas para o 

primeiro emprego; 

- Institui a obrigatoriedade da instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios do 

município; 

- Institui o projeto Cordões de Girassol no município; 

- Transparência acerca dos maiores devedores inscritos na dívida ativa consolidada,  

- Cria o Programa Adote a Nascente do Bairro Juscelino Kubitschek, JK,  

- Dispõe sobre a construção de creches e praças de esportes próximos ao conjuntos habitacionais e 

programas habitacionais populares, 

- Institui campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos nas escolas da rede 

municipal de ensino; 

- Institui o estímulo à realização de teste rápido de HIV/AIDS, Sífilis e Hepatites em todos os usuários em 

hospitais, maternidades, unidades de saúde públicas; 

- Dispõe sobre a instalação de telefone com linha direta à Ouvidoria Central da Saúde em todas as 

unidades sob gestão municipal de Sete Lagoas. 

- Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola; 

- Dispõe sobre criar o projeto Escola Amiga dos Animais, destinado à rede pública municipal de ensino.                   
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 18/02/2020 

Horário – Início em 15:11h Término em 17:30h 

 

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

Reunião presidida pelo Pastor Alcides em virtude de ausência de Claudio Caramelo, os demais 

vereadores presentes.  

 

Leitura das correspondências: 

- Leitura de Euro Andrade em virtude de atraso justificado pela vereadora Marli e ausência de 

Caramelo. 

- PL 24/2020 autoriza SAAE a conceder vale alimentação a servidores autárquicos 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins apresentou um vídeo da estrada para Estiva/Silva Xavier, buracos, asfalto 

inexistente, um caos. Disse que em 2016 investiram R$1.000.000,00 em asfalto sem 

drenagem, sem escoamento de água, em véspera de eleição, verdadeiro crime eleitoral e gasto 

do dinheiro público em um trabalho mal feito. 

- Rodrigo Braga critica o Estado pela sua gestão na Educação, os servidores não receberam 

décimo terceiro salário, tramitação de projetos de leis que prejudicam os servidores, aumento 

apenas para a segurança pública, sucateamento da Educação em Minas. Professores não são 

valorizados. Criticou a situação das praças na cidade e tapa buracos, é preciso recapear as 

ruas da cidade.  

- Marcelo Cooperseltta disse que a administração municipal está prestigiando o servidor 

municipal, salários em dia, valorização do servidor, e que está apresentando Anteprojeto de lei 

permitindo o servidor municipal aposentado continuar trabalhando na Prefeitura. Disse que o 

recapeamento da Rua Santa Catarina decorre de uma emenda do Deputado Marcio Reinaldo, 

de 3 anos atrás.  

- Euro Andrade disse que é preciso atentar para que o recapeamento seja bem feito de forma 

que o trabalho dure anos. Elogiou o Carnaval do bloco da Lagoa do Cercadinho, sem recursos 

públicos, só com recursos privados. Disse que estes eventos poderiam contar com a ajuda do 

poder público na limpeza pós-eventos. 

- Joaquim Gonzaga concorda com Rodrigo no descaso com as praças, pagou do próprio bolso 

um jardineiro para limpar a praça de seu bairro, concorda com a valorização do servidor 

municipal, e destacou anteprojeto que institui o programa Creche para Todos no município. 

- Pastor Alcides concorda com a valorização do servidor municipal, que o concurso realizado 

em 2016 expira em junho/2020 e pede atenção ao executivo, pois há demandas de 
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fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos no município, que precisa substituir os contratados 

pelos concursados.    

 

Líderes: 

- Milton Martins fez um relatório sobre a situação de todas as ruas do Estiva e região, ruas 

eram calçadas, o SAAE abriu e não recapeou, virou chão. Pediu planejamento e melhor 

execução nas obras. Sete Lagoas foi sucateada, abandonada. 

- Marcelo Cooperseltta lembra de vários projetos do executivo em tramitação na Câmara e 

pede urgência pela importância para a população.    

 

Foram apresentadas 125 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, patrulhamento de vias, instalação de placas de 
sinalização de trânsito,  poda de árvores, limpeza de bueiros, instalação e pintura de quebra-
molas, solicitação de ciclovias, término de creches, instalação de placas com nomes de ruas, 
construção de praças, limpeza e construção de galerias pluviais, informação da licitação para 
contratação da empresa Litucera, contratos de fornecedores e prefeitura, situação de obras 
para construção de creches, solicitação de policiamento, solicitação de transporte escolar rural, 
recuperação de poços artesianos, recolhimento de lixo de forma deficiente, documentação do 
contrato com a Empresa Solaris, reforma do campo do Boa Vista.     
 
Foram apresentadas 17 matérias de Anteprojeto de Lei, 04 Projetos de Lei, 01 emenda 

modificativa e 02 pareceres contrários.    

 

- Emenda modificativa 01 PL 416/2019. 

- PL 416/2019 Institui o Programa Leve Leite. 

- Modifica dispositivo da Lei 5187/1996 que dispõe sobre incentivo fiscal à cultura e dá outras 

providências. 

- Parecer contrário da CLJ ao PL 130/2018, rejeitado com 11 votos contra e 04 a favor. 

- Parecer contrário da CLJ ao PL 210/2018, rejeitado com 11 votos contra e 04 a favor. 

- Institui o dia municipal dos ostomizados. 

- Autoriza a construção de banheiros públicos na Av. Prefeito Alberto Moura no Bairro Nova 

Cidade. 

- Institui o banco de cabelos para pacientes oncológicos. 

- Cria o Programa Cinemarte, oferecendo ingressos gratuitos para assistir filmes no cinema de 

Sete Lagoas durante o período de férias, aos alunos de escolas públicas e para abrigos de 

acolhimentos de pessoas em situação de rua. 

- Dispõe sobre o programa de fomento de startups no município. 

- Dispõe sobre a reserva de percentual de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida para 

pessoas em situação de rua. 

- Institui a brigada arborista. 
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- Dispõe sobre a concessão de isenção da contribuição para custeio do serviço de iluminação 

pública – COSIP, para pessoa diagnosticada com doença grave que dependa de aparelhos 

elétricos para o seu tratamento. 

- Proíbe a utilização de produto à base de solvente ou outro produto inflamável para a 

impermeabilização ou blindagem de estofados. 

- Dispõe sobre a implantação de bolsa no valor de R$50,00 e passe livre para crianças em 

situação de vulnerabilidade. 

- Institui a rede de atenção às pessoas com esquizofrenia. 

- Dispõe sobre as informações contidas nas placas afixadas em obras públicas. 

- Determina que no mínimo 5% das vagas de pessoas jurídicas com fins lucrativos, que forem 

beneficiadas por incentivos ou isenções fiscais outorgadas pelo município devem ser 

reservadas para o primeiro emprego. 

- Institui a obrigatoriedade da instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios 

do município. 

- Institui o projeto Cordões de Girassol no município. 

- Transparência acerca dos maiores devedores inscritos na dívida ativa consolidada. 

- Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento para pessoas que realizam 

tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimento comerciais que vendem alimentos que 

incluam em seus cardápios opções para os diabéticos. 

 

 

ATT 

 

Voluntário: Marcos Augusto Silva de Assis  
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 27/02/2020 

Horário – Início em 15:24h Término em 18:05 

 

 

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 envia PLC 02/2020 dispõe sobre quadro de carreira dos servidores da educação. 

- PL 08/2020 dispõe sobre remuneração dos servidores do SAAE. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Milton Martins informa que das 11 propostas feitas na audiência pública do servidor municipal 

8 já foram atendidas. Apresentou requerimento pedindo ao executivo um planejamento de 

recomposição salarial do servidor.  

- Pastor Alcides informa que virá para Sete Lagoas/MG um “Castramóvel” com equipamentos, 

emenda do Ex-Deputado Federal Álvaro Antônio. Informou que 01/03 Câmara em Ação será no 

Bairro CDI 1. Informou que Bairro Itapoã sofre com descaso do poder público.  

- Gilson Liboreiro ressaltou aprovação em primeiro turno de projetos com grande repercussão 

popular quanto aos portadores de bolsa de colostomia e diabéticos.  

- Marcelo Cooperseltta elogiou a secretaria Roselene pelo trabalho desenvolvido, 

principalmente no Carnaval, parceria com a iniciativa privada que financiou a festa e a 

Prefeitura entrou com banheiros químicos e segurança. Criticou o Sub-secretário de Cultura 

que não participou de nada. Disse que os acertos atrasados com os demitidos remonta a 2011 

e chegam a R$20.000.000,00, que serão pagos através de um cronograma que será liberado 

pelo executivo. Pediu urgência na tramitação de projetos importantes para os servidores 

municipais.  

- Renato Gomes concorda com a importância de se estabelecer um cronograma para 

pagamento dos acertos dos contratados. Ressaltou o Movimento Grande Roda que ocorrerá na 

praça Tiradentes, com apresentação de filmes, capoeira, uma série de eventos para a 

população, no próximo sábado. 

-  Euro disse que a visita dos alunos da APAE a Escola do Legislativo foi um sucesso, 

interessados, foi um sucesso. Esteve no Carnaval de BH e disse que viu o antigo Carnaval de 

Sete Lagoas. Disse lamentar as festas que existiam no carnaval da cidade. Alertou para os 

cuidados básicos para prevenção do “Coronavírus”. 
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- Caramelo disse que trancar a pauta é uma decisão conjunta, e não há motivos para isto. 

Concorda com a importância do cronograma de pagamento dos acertos. Disse que os PLs 

devem passar pelas comissões e, somente depois, ir para a votação. Disse que estão criando 

um aplicativo para aproximar o cidadão da Câmara, esse aplicativo será apresentado em 

breve.             

  

Líderes: 

- Milton Martins apresentou uma mensagem via WhatsApp de uma funcionária da empresa 

Solaris questionando o motivo da presença na referida empresa na reunião especial do dia 

28/02. Disse que a empresa está vindo para ser fiscalizada.  

- Pastor Alcides disse que o acerto dos exonerados é um direito, que há pessoas sendo 

contratadas e concursados esperando serem nomeados. Apoia a valorização dos servidores 

municipais.  

- Gilson Liboreiro disse que o concurso público é muito importante para todo o serviço público, 

que o vale refeição que será concedido aos servidores do SAAE deveria ser estendido a todos 

os servidores. Convidou a todos para reunião a discutir as providências para as epidemias de 

Dengue, Coronavírus, etc a ser realizada na próxima semana na Câmara. 

- Marcelo disse que há preocupação em chamar os concursados, que as enfermeiras já foram 

todas chamadas, e a orientação do executivo é se necessário contratar chamar os 

concursados.  

 

  Foram apresentadas 398 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, patrulhamento de vias, instalação de placas de 
sinalização de trânsito,  poda de árvores, limpeza de bueiros, instalação e pintura de quebra-
molas, solicitação de ciclovias, término de creches, instalação de placas com nomes de ruas, 
construção de praças, limpeza e construção de galerias pluviais, instalação de rede de esgoto, 
que no concurso público a ser realizado pela Câmara seja cobrado na prova objetiva de 
questões sobre o município além de pontuar a experiência prática daqueles que já trabalham 
na área para a qual pleiteiam o cargo, instalação academias ao ar livre, cópia de processos 
licitatórios e contratos entre fornecedores e o executivo, rever horário do caminhão do lixo, 
construção de canteiro central com espaço para caminhada e ciclismo na Av Perimetral, 
construção de retornos na Perimetral, combate a caramujos e aranhas, solicitação de pistas de 
caminhadas, vencimentos de servidores públicos, pedido de caravanas do lazer, recolocação 
de tampa de bueiro, cobrança para que o SAAE tampe corretamente os buracos feitos por sua 
equipe, contrato com a  Empresa Litucera, pedido de reajuste aos servidores públicos, 
instalação de videomonitoramento em todas as unidades de saúde do município, relação de 
médicos contratados  e devida carga horária.       
 
Foram apresentadas 14 matérias de Anteprojeto de Lei, 07 Projetos de Lei, 01 emenda 

modificativa.    
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- Dispõe sobre a isenção do IPTU para templos religiosos de qualquer culto que funcionem em 

imóveis cedidos ou alugados no município, 

- Altera anexos das Leis 9006 de 13/01/2020 que institui revisão do Plano Plurianual do 

Município de Sete Lagoas para o quadriênio 2018 a 2021 e 9007/13/01/2020 que estima a 

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

- Emenda modificativa 01 PL 447/2019. 

- PL 447/2019 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,  

- PL 416/2019 Institui o Programa Leve Leite. 

- Institui o Programa Desapego Consciente que consiste em receber doações de materiais 

reutilizáveis promovendo a correta destinação final. 

- Cria o comitê de incentivo ao esporte feminino. 

- Dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos no município. 

- Estabelece a obrigatoriedade de arborização de estacionamentos a céu aberto funcionando 

diretamente sobre a superfície do solo. 

- Institui o Programa Calçada Legal que concede desconto no IPTU aos contribuintes que 

aderirem a esse programa. 

- Dispõe sobre alteração da LC 80 de 04/09/2003 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira 

e vencimentos dos profissionais do quadro da educação da Prefeitura de Sete Lagoas, o 

estímulo a formação profissional do servidor, sua contribuição ao processo de trabalho e 

outras. 

- Modifica dispositivo da lei 5187/1996 que dispõe sobre incentivo fiscal à cultura.  

- Institui o dia municipal dos ostomizados. 

- Institui o banco de cabelos para pacientes oncológicos. 

- Cria o Programa Cinemarte, oferecendo ingressos gratuitos para assistir filmes no cinema de 

Sete Lagoas durante o período de férias, aos alunos de escolas públicas e para abrigos de 

acolhimentos de pessoas em situação de rua. 

- Dispõe sobre o programa de fomento de startups no município. 

- Dispõe sobre a reserva de percentual de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida para 

pessoas em situação de rua. 

- Institui a brigada arborista. 

- Dispõe sobre a concessão de isenção da contribuição para custeio do serviço de iluminação 

pública – COSIP, para pessoa diagnosticada com doença grave que dependa de aparelhos 

elétricos para o seu tratamento. 

- Proíbe a utilização de produto à base de solvente ou outro produto inflamável para a 

impermeabilização ou blindagem de estofados.  

- Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento para pessoas que realizam 

tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que vendem alimentos que 

incluam em seus cardápios opções para os diabéticos. 
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ATT 

 

Voluntário: Marcos Augusto Silva de Assis       
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Reunião Especial 

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 28/02/2020 

Horário – Início em 15:30h Término em: 19:10h   

 

 

Sessão requerida pelo vereador Milton Martins com a presença do Presidente da Câmara 

Vereador Cláudio Nacif, Pastor Alcides, Rodrigo Braga, Renato Gomes, Ismael, Gislaine, João 

Evangelista e Marcelo Cooperseltta. A sessão iniciou com a leitura dos requerimentos que 

deram origem a sessão especial. Foram convidadas as empresas Litucera para tratar sobre a 

coleta de resíduos e a Solaris para esclarecimentos sobre o trabalho técnico social no 

Condomínio Lagoa Grande II.       

 

Convocado o representante da Empresa Litucera, o Sr. Emerson, Milton Martins deu início a 

sessão fazendo vários questionamentos como qualidade dos equipamentos, falta de 

empregados, falta de estrutura para o trabalho dos empregados, horários de coleta dos 

resíduos, preço do serviço e outros. O Secretário Fabrício pediu que passassem para a 

Secretaria por escrito os questionamentos.    

-  Vereador Ismael questionou quantidade de caminhões basculantes e coletas nas áreas 

rurais. O representante da Litucera informou que alteraram o plano de coleta, são 13 equipes 

de trabalho, 43 coletores, 17 motoristas, animais mortos são colocados em 1 doblô em virtude 

do mal cheiro, 4 coletores por caminhão. Disse que as zonas rurais e periferia estão sendo 

atendidas normalmente. Milton Martins retrucou dizendo que não estão atendendo 

normalmente, estão com as coletas prejudicadas, e não está ocorrendo a varrição das ruas. 

Pediu as rotas para Litucera e vai checar o que está realmente ocorrendo. A Litucera informa 

que a varrição das ruas não consta no contrato. Ismael e Milton Martins questionou o péssimo 

trato dos empregados pela Litucera, não possuem lugar para fazer as refeições, não possuem 

equipamentos adequados ao trabalho. 

- Vereadora Gislene pediu para que a Litucera fizesse a sua apresentação, e a partir daí os 

vereadores fizessem as perguntas.  

 - Renato Gomes questionou o que consta no contrato em relação a coleta seletiva. Segundo a 

Litucera há 2 anos acabou a coleta seletiva na cidade. Não consta no contrato da Litucera, são 

duas associações é que fazem a coleta seletiva na cidade. 

- Rodrigo Braga questionou uso dos uniformes e protetor solar pelos trabalhadores. Disse que 

recebem normalmente os uniformes e quem é da coleta recebe protetor solar para uso regular. 

- Pastor Alcides questionou o plano de serviços apresentado pela Litucera que informou que 

aumentou o número de equipes de serviço, e que os empregados não estão fazendo hora 
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extra. Estão fazendo coletas a noite, os caminhões são novos, 3 anos de uso, o novo plano de 

serviços não incorreu em aditivo ao contrato. A carga horária reduziu melhorando a condição 

dos trabalhadores. Informou que não existe derramamento de chorume pela cidade e pelas 

estradas rurais, que se ocorre algum acidente existe equipe pronta para fazer a limpeza.  

- João Evangelista disse que cabe a Câmara verificar se o contrato está sendo cumprido, o que 

foi corroborado pela Litucera, que disse estar apanhando por algo que eles não foram 

contratados para fazer como a varrição em alguns bairros. 

- Segundo Fabrício o contrato atual é o mesmo da empresa anterior, que por mera liberalidade 

fazia atividades que não constavam no contrato. 

- Cláudio Nacif questionou quantos dias é feita a coleta, a empresa esclareceu que é feita 

todos os dias, a exceção é no dia de domingo. No domingo é só evento público. Cláudio Nacif 

disse que talvez seja necessário fazer os ajustes no contrato. 

- Em relação a coleta dentro de empresas privadas a legislação determina que é 

responsabilidade do empresário. A coleta é feita nas vias públicas. 

- Fabrício informa que o valor de coleta é R$108,00, e a outra empresa o valor era de 

R$140,00. Todas as informações estão no contrato repassado a Câmara, e os 

questionamentos ao executivo serão respondidos por escrito. O valor mensal de pagamento 

reduziu de R$1.200.000,00 para R$700.000,00. O controle é feito por GPS, monitorado em 

tempo real, fiscalizado mensalmente pela Secretaria do Meio Ambiente.  

-  Rodrigo e Caramelo disseram que é preciso rever o contrato para incluir coleta seletiva e 

varrição. Todos se colocaram à disposição para encaminhar o assunto. 

 

Empresa Solaris – Consultoria Socioambiental. 

- A representante da Solaris, Claudia Leocádio, fez uma apresentação sobre a empresa e sua 

atuação. Disse que não recebe sem trabalhar como foi dito pelo vereador Milton Martins. Um 

dos ramos de atuação é no projeto técnico social nos empreendimentos do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Disse que segue a portaria do Ministério das Cidades que regulamenta este 

trabalho. Todo o trabalho é monitorado e apresentado a Caixa e a Prefeitura, e suas diversas 

secretarias. Acompanha as famílias e não podem interceder no trabalho do CRAS. Relatou as 

ações e trabalhos realizados pela Solaris no Condomínio Lagoa Grande II, como oficinas de 

trabalho, educação ambiental, workshop ambiental, primeiro emprego, culinária, limpeza e 

outros. Há plantão social no empreendimento, um dos objetivos é a convivência e educação 

social, e trabalham juntos com a Associação do Bairro Cidade de Deus. Apresentação extensa 

com fotos, dados e informações. O relatório de casas invadidas, vazias, vendidas, alugadas 

está com a Prefeitura. Finda a apresentação deu-se início as perguntas. 

- Milton Martins disse que faz parte do grupo de WhatsApp Lagoa Dourada e que algumas 

pessoas dizem que nada foi feito no condomínio, não foram visitadas pela Solaris. O 

Presidente da Associação do Bairro elogiou o trabalho da Solaris no Bairro Cidade de Deus. 

Caramelo achou estranho que algumas pessoas não conhecem o trabalho da Solaris, 

enquanto outras a defendem no condomínio. Milton Martins entregou um ofício pedindo 

informações a Solaris, e disse que vai convidar a Secretaria de Assistência Social para 

esclarecimentos. O Presidente da Associação do Bairro Cidade de Deus criticou a demagogia 
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de algumas pessoas, o Bairro não tem ruas asfaltadas, vários problemas sérios e estão 

preocupados com o trabalho da Solaris que está fazendo muito mais que os outros órgãos.  

- Caramelo disse que houve uma denúncia e cabe ao legislativo verificar a denúncia. Milton 

Martins disse que o Portal da Transparência da Prefeitura não consta as informações 

necessárias para os devidos esclarecimentos, portanto importante a presença das pessoas 

envolvidas no contrato para dirimir dúvidas. 

- Rodrigo Braga disse saber o quanto é difícil envolver as pessoas nos projetos sociais, alguns 

não participam, não tomam conhecimento e são os primeiros a reclamar. Disse que os projetos 

estão nas comunidades para atender aqueles que tem interesse em participar. Elogiou o 

trabalho apresentado pela Solaris. 

- Renato Gomes elogiou o trabalho técnico social realizado no condomínio, disse ser muito 

importante, mas sabe que várias pessoas não se interessam. É um trabalho de resultados a 

longo prazo.  

- Gislene parabenizou a Solaris pelo trabalho bem feito no condomínio, que as prestações de 

contas entregues a Caixa e a Prefeitura mostram o trabalho bem feito. Criticou o extremismo 

das mídias sociais. 

- Marcelo elogiou a sessão que esclareceu o trabalho executado, disse que há várias 

reclamações da população quanto aos serviços públicos. 

- Milton Martins disse que houve uma denúncia e que toda denúncia tem que ser esclarecida. 

Ficou claro que o trabalho está sendo executada, que é bom saber que a Associação do Bairro 

Cidade de Deus está acompanhando o trabalho. Que o valor pago a Solaris foi R$60.000,00 e 

não o que está sendo dito nas redes sociais. Elogiou o trabalho realizado pela Solaris, que 

fiscaliza porque esta é a função do vereador.  

- A representante da Solaris disse preocupada com a imagem da empresa, quando foi dito que 

a empresa recebia sem trabalhar todos os 17 vereadores estavam presentes, hoje vários 

ausentes. Fez uma prestação de contas dos valores recebidos. 

- Caramelo disse que vai apresentar proposta de mudança de regimento para ser obrigatória a 

presença de todos os vereadores em reunião especial e após os agradecimentos de praxe, a 

reunião foi encerrada. 

 

 

Voluntário Marcos Augusto                                 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 03/03/2020 

Horário – Início em 15:26h Término em 17:24h 

 

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

Reunião presidida pelo Presidente Cláudio Nacif, Milton Martins e Marli ausentes, os demais 

vereadores presentes.  

 

 

Leitura das correspondências: 

- Vereador Milton Martins informa ausência temporária de 15 dias por motivo de saúde. 

- Protocolo pelo Executivo de PL 32 e 31/2020 e PL 08/2020 .    

- Vereadora Marli Barbosa comunica ausência. 

 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Beto do Açougue informa emenda parlamentar para aquisição de ambulância para a UPA 

Bairro CDI, equipamentos, insumos e 2 veículos com 5 lugares.  

- Euro Andrade disse satisfeito com matéria do “Jornal Sete Dias” que informa que o turismo de 

negócios está possibilitando uma ocupação excelente na rede hoteleira municipal, e 

parabeniza o “Grupo UAI” pelo trabalho. Disse que precisa melhorar o turismo de lazer e o de 

eventos, Parque da Cascata e Serra de Santa Helena abandonados. A cidade precisa de 1 

centro de convenções. 

- Dr. Ronaldo informa que ao final da sessão irá se pronunciar sobre um assunto importante.  

- Marcelo Cooperseltta informa que projetos do executivo estão tramitando normalmente nas 

comissões da Câmara, que o executivo irá determinar os critérios e cronograma para 

pagamento dos acertos dos exonerados, sem receber desde 2011. Parabenizou Beto do 

Açougue e disse que os vereadores precisam cobrar muito dos deputados que tiveram votos 

em Sete Lagoas para enviar emendas para a cidade.  

- Pastor Alcides comemora a chegada de um Castramóvel para Sete Lagoas através de 

emenda parlamentar, equipado com instrumentos cirúrgicos e disse estar trabalhando para que 

o CCZ opere em sua plenitude. Disse que em reunião com o Prefeito solicitou que os 

concursados de 2016 sejam admitidos em detrimento aos contratados.  
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- Gilson Liboreiro parabenizou os vereadores que conseguem verba para Sete Lagoas e o 

HNSG por seus 140 anos. Disse que mesmo com as chuvas é necessário economizar água e 

chamou atenção para a dengue. Criticou o INSS pelo atraso na concessão de benefícios. 

- Rodrigo Braga disse que o Bairro Tamanduá está abandonado pelo poder público. Disse que 

as informações repassadas pela empresa Litucera na reunião especial não confere com o que 

está sendo dito pelos empregados da referida empresa no tocante a equipamentos de trabalho. 

O Condomínio Santa Rosa continua alagando por falta de drenagem pluvial, a Prefeitura 

prometeu e nada foi feito. 

- Cláudio disse que o aplicativo (App) que está sendo desenvolvido é para aproximar os 

cidadãos da Câmara. Disse que o projeto para o “Cine Rivello” precisa de medidas do 

executivo para dar continuidade. Solicitou ajuda ao líder do prefeito para que a cidade volte a 

ter um teatro.           

  

 

 

Líderes: 

- Marcelo Cooperseltta disse que vai procurar saber o que aconteceu com a mudança da data 

base do servidor municipal e da Câmara. Quanto ao projeto do Rivello vai verificar o que está 

acontecendo. Disse que a prioridade era colocar em dia os salários dos servidores. Disse ao 

Rodrigo Braga que vai chegar recurso federal para tratar do problema do condomínio e outras 

localidades atingidas pelas chuvas.      

 

 

  Foram apresentadas 115 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, patrulhamento de vias, instalação de placas de 
sinalização de trânsito,  poda de árvores, limpeza de bueiros, instalação e pintura de quebra-
molas, solicitação de ciclovias, término de creches, instalação de placas com nomes de ruas, 
construção de praças, limpeza e construção de galerias pluviais, instalação de rede de esgoto, 
nivelamento de ruas, informações  sobre empresa de prestação de serviços de dragagem no 
sistema de captação de água Rio das Velhas, informações sobre ESF, demora de exames e 
consultas na rede de saúde municipal, má qualidade da água em alguns bairros, notificação a 
proprietários de lotes para limpeza, sincronização de semáforos, instalação de semáforo, 
informações acerca da situação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, retirada de 
placas de estacionamento rotativo.      
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Foram apresentadas 06 matérias de Anteprojeto de Lei, 20 Projetos de Lei e  01 veto total.  

   

- Concede subvenção social à Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas – 

ADVISETE.  

- Dispõe sobre a isenção do IPTU para templos religiosos de qualquer culto que funcionem em 

imóveis cedidos ou alugados no município. 

- Altera a Lei 8399/2015 que concede isenção e remissão de tributos incidentes sobre os 

imóveis locados pela administração pública municipal. 

- Institui a declaração municipal de direitos de liberdade econômica, dispõe sobre o alvará de 

localização e funcionamento em estabelecimentos com atividades de baixo risco no município, 

- Autoriza a COHASA indenizar a empresa Jotagê Imóveis Ltda. 

- Veto total ao PL 398/2019, inconstitucionalidade. 

- Altera anexos das Leis 9006/2020 que institui revisão do Plano Plurianual do Município de 

Sete Lagoas para o quadriênio 2018 a 2021 e 9007/2020 que estima a receita e fixa a despesa 

do município para o exercício financeiro de 2020. 

- PL 447/2019 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. 

- PL 416/2019 Institui o Programa Leve Leite. 

- Institui o Programa Desapego Consciente que consiste em receber doações de materiais 

reutilizáveis promovendo a correta destinação final. 

- Cria o comitê de incentivo ao esporte feminino. 

- Autoriza a construção de banheiros públicos na Av. Prefeito Alberto Moura, Bairro Nova 

Cidade. 

- Dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos no Município. 

- Institui o Programa Calçada Legal que concede desconto no IPTU aos contribuintes que 

aderirem a esse programa. 

- Dispõe sobre alteração da LC 80 de 04/09/2003 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira 

e vencimentos dos profissionais do quadro da educação da Prefeitura de Sete Lagoas, o 

estímulo a formação profissional do servidor, sua contribuição ao processo de trabalho e 

outras. 

- Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento para pessoas que realizam 

tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia. 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que vendem alimentos que 

incluam em seus cardápios opções para os diabéticos. 

 

 

ATT 

 

Voluntário: Marcos Augusto Silva de Assis       
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Reunião Extraordinária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 03/03/2020 

Início: 17:25h    Término: 17:30h   

 

Vereador Dr. Ronaldo João fez uma explanação criticando a maneira como o combate a 

dengue está sendo feito na cidade, usando o “fumacê” de forma indiscriminada em detrimento 

ao trabalho de limpeza e prevenção. Disse que estão contaminando o ar da cidade. 

 

Reunião presidida por Cláudio Nacif, ausência de Milton Martins e Marli, demais vereadores 

presentes. 

 

Aprovados por unanimidade os PLs: 

- PL 13/2020 que concede subvenção social à Associação dos Deficientes Visuais de Sete 

Lagoas – ADVISETE. 

- PL 427/2019 que altera a Lei 8399/2015 que concede isenção e remissão de tributos 

incidentes sobre os imóveis locados pela administração pública municipal. 

 

 

Marcos Augusto - Voluntário       
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

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

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 10/03/2020 

Horário – Início em 15:28h Término em 17:35 

 

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

Reunião presidida pelo Presidente Cláudio Nacif, Milton Martins ausente, os demais vereadores 

presentes.  

 

Leitura das correspondências: 

- Sem correspondências. 

 

Comunicação pessoal dos vereadores: 

- Gilson Liboreiro disse que o único caminho para o país é a Educação e que o Projeto de Lei 

que está na Câmara hoje repõe perdas salarias dos servidores da educação.   

- Rodrigo Braga diz ter recebido denúncias de que a CODESEL, empresa pública, estava 

limpando o Parque de Exposições. Foi lá e viu uns 20 empregados da CODESEL limpando o 

Parque de Exposições. Disse que lá é um espaço particular, a festa que será realizada lá é 

particular, e a CODESEL precisa limpar a cidade, que está suja, não espaços particulares. 

Pediu explicações à Secretaria do Meio Ambiente, responsável pela CODESEL.    

- Renato Gomes disse que a luta pela valorização dos servidores da Educação é antiga, e que 

que o Projeto de Lei que será votado corrige distorções. 

- Euro de Andrade também disse ser favorável ao Projeto de Lei dos servidores da Educação. 

Disse que o Clube do Cavalo está fazendo uma festa que vai trazer recursos para a cidade, 

que os servidores da CODESEL estavam realizando um trabalho pontual, que a retomada da 

festa do Clube do Cavalo é muito importante para o Turismo da cidade. Disse para colocar 

“panos quentes” no ocorrido. Parabenizou Ricardo Tavares pela iniciativa. 

- Gilberto Doceiro elogiou a festa do Clube do Cavalo, que possibilita a população rural 

diversão e lazer, além se ser economicamente importante.  

- Marcelo Cooperseltta leu uma declaração em que disse ser vítima de perseguição, mencionou 

que não foi ouvido sobre as acusações que lhe são imputadas e que no seu depoimento 

esclarecerá tudo. Disse ainda que o Projeto de Lei para os servidores da Educação repõe 

apenas as perdas. 

- Pastor Alcides agradeceu aos colegas e a Deus por mais um aniversário. Informou uma 

emenda de R$200.000,00 para o custeio da Saúde. Concorda com o “Vale Alimentação” para 

todos servidores.  
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Líderes: 

- Pastor Alcides disse que tudo que vier a favor do servidor público será bem acolhido pela 

Câmara, sendo necessário a valorização do concursado, inclusive, disse que se paga bem ao 

contratado em detrimento aos direitos dos servidores públicos. Na sua opinião, falta 

planejamento. 

-  Renato Gomes, como membro permanente da “Comissão de Educação”, disse que participou 

de várias reuniões sobre a “Hora Atividade”. Segundo ele, isso não foi implementado devido às 

dificuldades financeiras do Município, mas não faltou empenho por parte da Câmara.  

-  Marcelo disse que o avanço foi grande. Segundo ele, o Executivo trouxe o valor da folha para 

o limite prudencial, possibilitando os Projetos de Leis de reposição salarial e Vale Alimentação. 

Disse que o valor devolvido pela Câmara deveria ser utilizado para instituir a “Hora Atividade”. 

- Gislene disse que está em estudo a implantação da “Hora Atividade”, direito do professor. A 

implementação, segundo ela, tem que ocorrer este ano; a lei tem que dispõe acerca desse 

direito tem 12 anos. 

- Cláudio Nacif disse que o estudo da “Hora Atividade” está sendo feito, e que os 11 (onze) 

Projetos de Leis do Executivo que chegaram estão nas comissões.      

 

Foram apresentadas 80 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, patrulhamento de vias, instalação de placas de 
sinalização de trânsito, poda de árvores, limpeza de bueiros, instalação e pintura de quebra-
molas, solicitação de ciclovias, término de creches, instalação de placas com nomes de ruas, 
construção de praças, limpeza e construção de galerias pluviais, instalação de rede de esgoto, 
nivelamento de ruas, pedido ao Procon que realize a fiscalização nos postos de combustíveis 
que estão realizando a cobrança para calibragem de pneus, motivo de demora na marcação de 
consultas, moção de repúdio a pretendida privatização dos Correios. 
 
  
Foram apresentadas 05 Projetos de Decreto Legislativo concedendo “Cidadania Honorária” e 

24 Projetos de Lei, no qual 17 são denominações a logradouros públicos.  

 

- Dispõe sobre a isenção do IPTU para templos religiosos de qualquer culto que funcionem em 

imóveis cedidos ou alugados no Município, 

- Institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre o alvará de 

localização e funcionamento em estabelecimentos com atividades de baixo risco no município, 

- Autoriza a COHASA indenizar a empresa Jotagê Imóveis Ltda, 

- Altera anexos das Leis 9006/2020 que institui revisão do Plano Plurianual do Município de 

Sete Lagoas para o quadriênio 2018 a 2021 e 9007/2020 que estima a receita e fixa a despesa 

do município para o exercício financeiro de 2020. 
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- Projeto de Lei n° 447/2019 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. 

- Dispõe sobre alteração da LC 80 de 04/09/2003 que dispõe sobre o plano de cargos, carreira 

e vencimentos dos profissionais do quadro da Educação da Prefeitura de Sete Lagoas, o 

estímulo a formação profissional do servidor, sua contribuição ao processo de trabalho e 

outras, 

- Altera a Lei nº 7891 de 28/04/2010 que autoriza o SAAE a conceder Vale-Alimentação aos 

servidores autárquicos, modificada pelas Leis nº 8111 de 29/12/2011 e nº 8288 de 04/10/2013. 

 

ATT 

 

Voluntário: Marcos Augusto Silva de Assis 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

 

( ) Comissão de Legislação e Justiça - CLJ ( x) Reunião Extraordinária  

( ) Outras Comissões ________________________________ 

Data: 10/03/2020 

Início: 17:36h    Término: 17:42h   

 

Reunião presidida por Cláudio Nacif, ausência de Milton Martins, demais vereadores presentes. 

 

- Projeto de Lei n° 24/2020, altera a Lei n° 7891 de 28/04/2010, autoriza o SAAE a conceder 

“Vale-Alimentação” aos servidores autárquicos modificada pelas leis nº 8111 de 29/12/2011 e 

n° 8288 de 04/10/2013. 

- Projeto de Lei Complementar n° 2/2020 que altera a Lei Complementar n° 80 de 04/09/2003 

que dispõe sobre o Plano de Cargos, carreira e vencimentos dos profissionais do quadro da 

educação da Prefeitura Municipal, o estímulo à formação profissional do servidor, sua 

contribuição ao processo de trabalho, modificada pela Lei Complementar n° 147/2011. 

- PL 07/2020 autoriza a COHASA a indenizar a Empresa Jotagê Imóveis Ltda. 

 

 

 

 

Marcos Augusto - Voluntário       
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