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ATA DA 24ª (VIGÉSIMA  QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS.

Aos dez (10) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (2021), na
sala de reunião da Câmara Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
às  7  horas  e  45  minutos,  em sessão  ordinária,  reuniu-se  o  legislativo  sob  a
presidência do vereador Cláudio Rodrigues de Jesus, secretariado pelo vereador
Raimundo Pereira da Silva e com a presença dos vereadores: Aldair Fagundes
Brito, Cecília Meireles Ferreira, Daniel Dias da Silva, Edmílson Bispo dos Santos,
Édson Pereira dos Santos, Elair Augusto Pimentel Gomes, Eldair Gonçalves dos
Santos, Iara de Fátima Pimentel Veloso, Heudes da Silva Siqueira, Igor Gustavo
Dias, José Marcos Martins de Freitas, Manoel Stálin Costa Cordeiro, Maria das
Graças Gonçalves Dias, Maria Helena de Quadros Lopes, Marlus Mendes Soares,
Martins Lima Filho, Odair Ferreira Oliveira, Reinaldo Barbosa da Silva, Rodrigo
Maia Oliveira, Valdecy Fagundes de Oliveira e Wilton Afonso Dias Soares. Feito a
chamada e constatado haver número legal, o senhor presidente declarou aberta a
sessão,  solicitando  ao  segundo  secretário  que  procedesse  à  leitura  de  um
versículo da Bíblia Sagrada. Foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Ocorreu a
votação  e  aprovação  da  Ata  da  Reunião  anterior.  Foi  lido  o  Memorando  do
vereador Igor Dias, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 59/2021 e Projeto de
Lei nº 60/2021, de sua autoria. Tendo em vista as medidas sanitárias, por causa
da  pandemia,  conforme  decisão  em  Reunião  anterior,  os  pronunciamentos
seguiram a ordem alfabética, conforme estão os nomes dos vereadores no painel
do Plenário.  ASSUNTOS GERAIS: PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES:
CECÍLIA  MEIRELES:  Falou  que,  no  sábado  dia  07,  a  Lei  Maria  da  Penha
completou quinze anos, instrumento dos mais importantes para coibir a violência
doméstica e  considerada pela ONU uma das três mais avançadas do mundo. É
um marco jurídico e uma conquista para a Sociedade. Ressaltou que a violência
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doméstica  ainda  é  uma  realidade  trágica  para  muitas  brasileiras,  estatística
evidenciada no contexto da Covid 19. O Brasil é o quinto país do mundo em que
mais se matam mulheres, triste realidade que precisa ser superada, através de
políticas públicas e envolvimento da sociedade civil. Parabenizou a Polícia pela
Campanha  Agosto  Lilás,  que  visa  ações  de  prevenção  à  violência  doméstica.
Deseja  que  sirva de exemplo para instituições públicas e privadas da cidade, a
começar por essa Casa. Falou que foi aprovada aqui, a Comissão da Mulher, em
abril,  mas,  até  hoje  os  trabalhos  não  foram  iniciados.  Pediu  ao  presidente
Claudinho  que  essa  Comissão  seja  constituída  o  quanto  antes.  Precisamos
trabalhar para o combate à violência contra a mulher.  Solicitou ainda que seja
constituída a Frente Parlamentar  em Defesa dos Animais.  Quando anunciou o
mutirão de castração de cães e gatos a ser realizado em agosto, em menos de
vinte e quatro horas, o número de inscritos superou o dobro de vagas ofertadas.
Muitos  não  serão  atendidos.  Destacou  a  necessidade  e  urgência  de  políticas
públicas para animais.  Ressaltou que o mutirão reforça as castrações realizadas
pelo município e que ainda estão longe da quantidade recomendada de controle
populacional. Falou de Requerimento do mês de Março, no qual solicita o aumento
do número de castrações, mas, até hoje não obteve resposta. Falou que faz sua
parte, mas, é preciso mais. É necessário que o Conselho e o Fundo de Bem-Estar
Animal  passem  a  funcionar  plenamente.  Deve  se  criar  uma
Secretaria/Coordenadoria  de  Bem  Estar  Animal  em  Montes  Claros.  Nosso
município é rota de tráfego internacional de animais.  Não se pode ver isso de
forma  passiva.  EDMÍLSON  BISPO:  Agradeceu  a  Deus  por  estar  aqui
representando o povo de Montes Claros. Disse que esteve em visita aos PSFs da
cidade.  Parabenizou  a  equipe  que  atende  a Unidade  de  Saúde  do  Delfino
Magalhães, que atende a região e Jardim Olimpico. Solicitou à secretária Dulce
que, através do setor de manutenção da Secretaria de Saúde, coloque um portão
para fechar  a  Unidade de Saúde,  pois,  há vândalos que entram lá.  Ressaltou
Requerimento no qual  pede a duplicação da Avenida Leonel  Beirão de Jesus.
Mostrou imagens do local. Há trechos em que a pista se fecha e compromete o



Fl.3

fluxo de veículos. Solicitou a drenagem para o local. Destacou a homenagem que
prestará ao vereador licenciado e secretário,  Soter  Magno, com a Medalha de
Mérito Ecológico, bem como à  doutora Laressa, que trabalha no Hospital Aroldo
Tourinho e, através da Medicina, presta relevantes serviços  frente à pandemia.
Através  dela,  quer  prestar  homenagem  a  todos  profissionais  da  saúde  que
colaboram para  salvar  vidas  nessa  pandemia.  Falou  de  Reunião  com o  vice-
prefeito  e  Secretário  de  Serviços  Urbanos,  Guilherme,  que  prontamente  lhe
atendeu na solicitação de melhorias para a zona rural. Parabenizou a sua atuação.
ÉDSON PEREIRA: Agradeceu ao prefeito Humberto Souto, por atender aos seus
pedidos. Esteve com o secretário Osmane Barbosa, a quem solicitou as manilhas
para Mocambo Firme. Falou de Reunião com o coordenador do DER, Tibiriçá, que
lhe informou que será feita uma faixa elevada no anel Rodoviário que dá acesso
ao  bairro  Santo  Amaro/  Olga  Benário.  Agradeceu  ao  Secretário  de  Serviços
Urbanos que já deixou bem certo fazer as drenagens no bairro Santa Rafaela.
Parabenizou  Leonardo,  Francisco,  Maicon  e  Rômulo  que  participaram  de
Campeonato  Mineiro  em  São  Gotardo,  trazendo  troféis  para  Montes  Claros.
Ressaltou que falta apoio aos atletas. Cobrou incentivo, apoio da prefeitura, do
secretário de Esportes. ELAIR GOMES: Falou que esteve, semana passada, em
reunião com moradores do bairro Jaraguá que pediram o asfaltamento da Avenida
Duzentos e Rua UM, bem como o término da creche daquele bairro. Cobrou da
MCTRANS e do prefeito, semáforo ou redutor de velocidade no cruzamento da
Avenida dos Militares e rua Padre Feijó, no bairro Santa Rita. Há mais de quatro
anos, cobra soluções para aquele local,  onde é grande o índice de acidentes.
Agradeceu ao prefeito  e  ESURB pelo  tapa-buracos no bairro  Santa  Rita  e  no
Cintra.  Esteve  com  o  Secretário  de  Meio  Ambiente  e  moradores  do  Jardim
Olímpico  que  solicitam o  término  da  construção  da  praça  e  da rotatória  para
entrada de veículos no bairro.  ELDAIR GONÇALVES:  Cobrou dos deputados,
esforços para incluir Montes Claros na área do semiárido brasileiro. Falou que o
município abrange órgãos de desenvolvimento do semiárido como: CODEVASF,
DENOCS e Banco do Nordeste, etc, mas não faz parte da área. Destacou que



Fl.4

Montes Claros tem as mesmas características climáticas de outros municípios,
inclusive baixo índice de chuvas e sofre com a seca. A cidade faz parte da área da
SUDENE e  não  do  Semiárido.  Cobrou  mobilização  de  deputados.  Cobrou  do
prefeito  e  Secretário  Osmane,  providências  para  estradas  que  estão  quase
intransitáveis. Convidou a população para Audiência na sexta-feira, às nove horas.
Será transmitida pelo youtube da Câmara. MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES:
Cumprimentou o presidente da Câmara pela solenidade de entrega da conclusão
da  quinta  etapa  de  construção  do  prédio  dessa  Casa.  Parabenizou  aos
presidentes responsáveis pela construção das outras  etapas.  Falou do  Agosto
Lilás e do combate à violência contra mulher, violência: física, psicológica, social e
patrimonial. A Lei Maria da Penha completou quinze anos. Disse que é preciso
denunciar pelo número 180 ou 190. Parabenizou o deputado Carlos Pimenta pela
conquista do CTI Pediátrico para Montes Claros e norte de Minas, com dez leitos.
Falou de Audiência  a ser  realizada  na  sexta-feira, 13 de agosto, às nove horas
pela Comissão de Agricultura da Casa para debater sobre Segurança no Meio
Rural.  Destacou  que  esteve  em reunião  em Pedra  Preta  com o  assessor  do
deputado federal, Marcelo Freitas, Toninho da COWAN, buscando emendas para
facilitar o serviço daqueles que moram na zona rural. Cumprimentou a Associação
de Pedra Preta, Buriti Seco, Morro Grande, Riachão e todos que participaram da
Reunião. Falou que hoje dá entrada a Projeto de Lei que dispõe sobre a Criação
do  Cartão  de  Vacina  Digital,  para  que  dados  de  vacinação  sejam  salvos
eletronicamente em banco de dados, pela secretaria com acesso à Internet. O
projeto  tem a  finalidade de informatizar  e  agilizar  o  Sistema de Vacinação do
Município,  além  resguardar  dados  na  rede  municipal  de  saúde.  O  cartão  de
vacinas de papel não acompanha as pessoas até a fase adulta, porque some. O
cartão eletrônico contribuirá para economia, pois, evita a confecção e distribuição
de cartão de papel. Falou de Reunião em Nova Esperança com várias lideranças
que estão empenhados na busca de melhorias para o Campo de Futebol  que
atende  ao  distrito  e  região.  Solicitou  ao  prefeito  providências  em  prol  dos
moradores  daquela  localidade.  IGOR  GUSTAVO  DIAS:  Cumprimentou  o
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presidente  Cláudio  Rodrigues  e  presidentes  que  por  aqui  passaram  pela
inauguração  de  novos  gabinetes  que  proporcionam melhor  infraestrutura  para
atender à população. Montes Claros é referência em políticas públicas que tangem
à democracia.  Mostrou  vídeo referente ao bairro  Canelas,  onde os moradores
reclamam porque  na  rua  do  Pequizeiro,  há  refluxo  do  esgoto  nas  portas  das
casas,  problema  sério  de  saúde  pública.  Cobrou  iniciativa  da  COPASA.  As
pessoas  não  podem entrar  com carros  em casa,  porque  levam resquícios  do
esgoto. Solicitou ao prefeito e secretário de esportes, academia ao ar livre para a
praça  do  bairro  Santa  Lúcia,  atendendo  ao  núcleo  de  idosos.  Parabenizou  à
Secretária Rejane pelo trabalho de construções de novas obras e cuidados para o
retorno  às  aulas.  MARTINS LIMA FILHO:  Falou  da  luta  pela  implantação  de
calçadão no entorno do CAIC Américo Souto, região que carece de espaço de
lazer e no Campo do Cruzeirinho. Agradeceu ao prefeito pelo patrolamento do
Campo ali.  Destacou a Academia de Saúde que está para  ser  inaugurada na
região. Conclamou à população para fazer inscrição nos PSFs da região para usar
a Academia. Falou à vereadora Iara e aos moradores que lutam por melhorias na
Vila Verde. Disse que está pedindo parceria com a VLI para cercamento da linha
naquele local. Agradeceu a atenção de todos. MARLUS MENDES: Agradeceu ao
Maurício  da  Santa  Casa pela  ajuda na cirurgia  do colega Reinaldo Lopes,  do
Independência. Destacou reclamações do pessoal do Independência e Vila Real,
com relação à poeira. Falou que o prefeito e os vereadores: Rodrigo e Claudinho
se  comprometeram  a  ajudar  o  pessoal  daquela  região.  Pediu  ao  prefeito,  a
duplicação da Alameda A e que a inclua no pacote de asfaltos para esse ano.
Agradeceu ao Marcos Nem e Claudinho pelo trabalho de organização da Câmara.
APARTEANDO – DANIEL DIAS: Cumprimentou Claudinho e Marcos Nem pelos
esforços para construção de nossa nova sede. Ressaltou que isso é resultado de
economias da Casa. Destacou a autonomia e independência do Legislativo com
local próprio e adequado para atender o povo. Falou das máquinas em Palmeiras,
Curral  do Meio, Pederneiras. Cumprimentou o secretário Osmane e ao prefeito
que atenderam os apelos naquela região. Falou de vídeo que retrata a morte de
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peixes  no  Córrego  dos  Mangues,  bairro  José  Correia  Machado.  Disse  que
encaminhou ofício para AMASBE e Secretaria de Meio Ambiente, para que tomem
providências quanto a quem faz o transporte irregular.  Cobrou solução para o
descarte  irregular  do esgoto e mau cheiro,  problema recorrente que chega às
casas. Falou de emenda corretiva a Projeto de Lei referente à licença gestante
para que servidoras que tirem essa licença não fiquem prejudicadas tendo outro
vínculo  empregatício.  ODAIR  FERREIRA: Solicita,  através  de  Requerimento,
empenho para viabilizar a construção de uma ponte sobre o Córrego que liga os
bairros Belvedere e Veneza Park, na continuação da rua Aliança, neste município.
Mostrou  imagens  que  indicam  risco  de  acidentes.  Havia  entulho  no  local.
Agradeceu ao prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Guilherme pela limpeza
no local.  Agradeceu ao secretário  Soter  por  tomar as providências,  quanto ao
esgoto  que caia  no  Lago Belvedere.  Através de ofício,  solicita  a  extensão  de
calçada na Avenida Belvedere e instalação de faixas verticais e horizontais, bem
como redutores de velocidade.  Falou da rua G, no bairro Belvedere, que está
intransitável.  Encaminhou o  pedido ao prefeito.  Anunciou a  sinalização da rua
Aliança, no bairro Santa Lúcia, bem como a colocação de placas de PARE nas
trinta e cinco ruas. IARA PIMENTEL: Falou  que, dentro das atividades do “Agosto
Lilás”, esteve com as mulheres do Recanto da Águas, refletindo sobre o combate
à  violência  contra  a  mulher,  com  a  presença  da  Defensora  Pública  Maíza
Rodrigues. Em nome dela, saudou a todas as mulheres nesses quinze anos da Lei
Maria da Penha. Destacou reclamações sobre o transporte coletivo na região do
bairro São Judas, Santo Inácio, Conjuntos habitacionais. Pediu à MOCBUS para
rever os horários e à MCTRANS para fiscalizar essa situação. Destacou que há
uma preocupação com o impacto econômico dessas empresas, mas, não há uma
preocupação  com  o  trabalhador  que  diariamente  é  prejudicado.  Não  vê  a
preocupação  do  Poder  Público  Municipal,  da  Administração,  diante  da
desvalorização salarial  e  redução do poder  de  compra do trabalhador.  Há um
silêncio com relação a políticas públicas de geração de emprego e renda. Cobrou
do prefeito Humberto Souto que não cobre a taxa do feirante da CEANORTE e
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reveja a questão do Restaurante Popular. Ressaltou atividades da Comissão de
Cultura  e  Requerimento  solicitando  a  reativação  do  Conselho  de  Cultura.
Manifestou  preocupação  com  centros  de  convivência  que  estão  fechados.
Lembrou  que,  há  um  ano,  houve  despejo  no  Centro  de  Convívio  Luizinha
Gonçalves.  A  população  utilizava  local  abandonado  e  foi  despejada.  Havia
promessa de reforma da Administração e não foi cumprida. Alertou  ao prefeito.
Disse que recebeu denúncia de Guada Municipal  Itagiba Ribeiro  Mendes,  que
relata sofrer assédio moral, exposição humilhante e constrangedora no exercício
de sua função. Falta material, computadores e ele recebe cobranças. RAIMUNDO
PEREIRA: Cumprimentou  a  todos.  APARTEANDO-CLÁUDIO  RODRIGUES:
Destacou solicitação ao prefeito, de vinte e seis postes com luminária na Avenida
Brasília, no bairro Maracanã. Cobrou a drenagem na rua Dezoito, no bairro José
Corrêa Machado. Disse que o prefeito já anunciou a licitação para asfaltamento da
rua F, no bairro José Corrêa Machado. Disse que se fizer o asfalto e não corrigir a
questão  da  Rua Dezoito,  continuará  ocorrendo o  alagamento.  Cobrou solução
também para a questão apontada pelo vereador Daniel Dias, referente ao esgoto
clandestino  que  cai  no  Córrego  dos  Mangues.  O  asfaltamento  da  rua  F  e  a
drenagem da rua Dezoito, irá melhorar a situação do bairro José Corrêa Machado.
Solicitou ao prefeito, o asfaltamento da rua Irmã Beatriz, da Vila Luísa, melhoria no
muro do Cemitério e calçadas. Agradeceu ao prefeito pela drenagem das ruas:
Professor Ezequiel Ferreira e Guaiporé, no bairro Sumaré. RAIMUNDO PEREIRA:
Destacou a importância de tratar bem, com amizade às pessoas. Citou colegas
como Marcos Nem e Ildeu Maia, que possuem virtudes de sorrir e estar de bem
com  as  pessoas.  Falou  que  o  Criador  nos  guarda.  Parabenizou  Izidinho  da
sanfona, em Nova Esperança, que sonha com o ESF de Nova Esperança. Tem
notícias que o prefeito fará essa construção. Destacou a necessidade de trabalhar
por Montes Claros e o vigor do prefeito. Disse que temos uma postura que vem do
céu para exercermos nossa função. Nossa fé está acima de tudo, porque Deus é
maior em nossas vidas. REINALDO BARBOSA: Falou de reunião com o vereador
Wilton, em sua terra, Santa Rosa de Lima. Destacou projeto de desburocratização
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de processos para ligação de água e luz na prefeitura. Falou de morador de Santa
Rosa que recebeu a visita de um fiscal por três vezes para ligação de luz em sua
casa e até hoje não foi liberado. Sugeriu ao presidente, criar uma comissão de
vereadores  para  conversar  com  dr.  Otávio,  com  secretário  Vanderlino,  para
melhorar o atendimento para as pessoas que desejam esse protocolo de água e
luz em nossas cidades e distritos. Anunciou que as cirurgias eletivas parecem que
serão liberadas. Agradeceu ao prefeito e secretária Dulce.  STÁLIN CORDEIRO:
Pediu  à presidência  dessa  Casa  para  nomear  da  Frente  da  Criança  e  do
Adolescente. Solicita estudo de viabilidade técnica para a construção de uma pista
de caminhada em torno da Praça João Paulo II, bairro Antônio Pimenta, visando a
melhoria na qualidade da vida da população. Apresentou estatísticas de noventa
casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes, trinta e sete casos de uso
de  entorpecentes,  trinta  e  nove  casos  de  abandono  e  exploração  sexual  e
sessenta casos de agressões físicas. Lembrou a Palavra de Deus, em Mateus 19,
14: “Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o Reino de Deus.” Disse que
continuará defendendo crianças e adolescentes em Montes Claros. Falou do caso
da pequena Valentina assinada brutalmente, com lesões no tórax e abuso sexual.
Destacou a necessidade dessa Casa defender às crianças. Parabenizou à Polícia
Civil, na pessoa de dr. Bruno Rezende pela conclusão importante desse inquérito,
que apurou o caso da pequena Valentina. Parabenizou à delegada da polícia civil
de  Montes  Claros,  dra.  Karine  Maia.  Que  continuem  as  prisões  desses  que
praticam o mal contra os pequeninos. Através de Requerimento solicita uma pista
de  caminhada  para  o  bairro  Antônio  Pimenta,  para  a  Praça  João  Paulo  II.
Parabenizou os assessores jurídicos da Casa, dra. Macreidy e dr. Luciano, pelo
dia do advogado. Parabenizou dr. André Crisóstomo, presidente da OAB e Hebert
Alcântara, vice-presidente da OAB.  VALDECY FAGUNDES: Alertou à população
sobre a necessidade dos cuidados contra a Covid. Parabenizou o ex-presidente
da Casa,  Marcos Nem e o atual  presidente,  Claudinho,  pelo empenho para a
construção da nova sede da Câmara Municipal. Falou de reunião na comunidade
de Morrinhos. Agradeceu aos deputados dr. Marcelo e Gil Pereira pelas emendas
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em  prol  daquela  comunidade.  Anunciou  que  outras  associações  receberam
benefícios como: Pederneiras e Mocambo Firme. Falou que esteve em Miralta,
fiscalizando a reforma do CEMEI Marcelino Lopes. Participou da eleição e posse
da Associação da Comunidade de Miralta. Falou que dia 12, haverá Ordem de
Serviço para o asfalto na rua Lagoa Titica, bairro Interlagos. Agradeceu ao prefeito
e secretário Guilherme. Entregará ao prefeito abaixo-assinado para asfaltamento
das ruas:  Lagoa  Camaçari,  Curupira,  Itapeva,  Garibaldo  e  mais  doze ruas do
bairro Interlagos, numa parceria do Município e Interlagos. Destacou Audiência da
Comissão de Agricultura sobre Segurança no meio rural,  no dia 13 de Agosto.
Solicitou a Osmane Barbosa atenção para o cascalhamento nos pontos críticos
em: Vila Nova, Samambaia e Santo Hilário.  APARTEANDO – JOSÉ MARCOS
MARTINS DE FREITAS: Agradeceu ao prefeito pela reforma na estrada de Santa
Rita  de  Canacy.  Cobrou  do  prefeito  que  dê  mais  estrutura  à  Secretaria  de
Agricultura. Falou que esteve com o vice-prefeito em trecho do Jardim Olímpico,
onde se faz necessário rotatória, redutor de velocidade, para dar mais segurança
aos  moradores  daquele  bairro,  Vila  Anália,  Camilo  Prates  e  Novo  Delfino.
Agradeceu ao secretário Guilherme e presidente da ESURB pelo tapa-buracos em
regiões da Vila Anália, Delfino. Solicitou a construção de uma praça no final da rua
José Carneiro. Cobrou atenção da Administração para os pontos críticos da zona
rural.  Cumprimentou o vereador  Raimundo pelo  seu pronunciamento.  WILTON
DIAS:  Falou de importante reunião, em Santa Rosa, com o vereador Reinaldo.
Destacou a dificuldade do povo em usufruir de um serviço público. Manifestou a
insatisfação das pessoas que procuram a secretaria  de  infraestrutura.  Não há
como demorar tempo e não oferecer informação precisa. Chamou a atenção para
a  desburocratização  dos  alvarás  de  construção  e  comércio.  Há  projetos  que
demoram  cinco  meses.  As  pessoas  levam  multa  por  não  esperar.  Pediu  ao
secretário Vanderlino para interagir com os construtores e colaborar com aqueles
que precisam de liberação para  ligação de  água e  luz.  Falou  da situação  de
ambulantes  que  pagam  taxa  de  vinte  reais  para  vender  seus  produtos  na
CEANORTE. Pediu ao prefeito para ouvir os feirantes que precisam do pão de
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cada  dia. APARTEANDO  -  HEUDES  SIQUEIRA:  Falou  de  ofício  no  qual
encaminhou ao prefeito a solicitação de iluminação para entrada da cidade, na BR
135,  na  rotatória  do  Posto  Taiti,  bairro  Santo  Antônio  II,  local  perigoso.
Encaminhou  ofício  solicitando  iluminação  para  a  Avenida  135  até  o  trevo  do
Exército. Falou que já foi da categoria de base e questionou a cidade de mais de
quinhentos mil habitantes que não tem nenhum clube de futebol. Destacou que a
cidade  tem  bons  treinadores.  APARTEANDO  -  RODRIGO  MAIA:  Falou  da
inauguração de mais uma etapa da obra do prédio da Câmara. Não participou,
mas, agradeceu esforços de presidentes que por aqui passaram e de vereadores.
Não esteve aqui por causa de compromisso de trabalho. O projeto inicial dessa
Câmara, não contemplava itens de acessibilidade. Destacou que solicitou isso ao
presidente da Casa, dr. Silveira. Ele foi sensível e providenciou tudo. Disse que
esteve  com a  Viviane  da  MCTRANS  e  Vinícius,  coordenador  de  trânsito,  em
pontos da área sul, para conhecerem a realidade do trânsito. Solicitou intervenção
na Ponte Preta,  Avenida São Judas,  rua D com rua G (Vila  Campos),  na rua
Guarani com Queluz (bairro Nossa Senhora das Graças). Ressaltou não admitir
perseguição a servidores municipais que trazem suas demandas a essa Casa.
Disse  que  isso  não  é  perfil  do  prefeito  que  se  demonstra  homem justo.  Tem
certeza que os colegas não compactuam com perseguições.  APARTEANDO –
MARIA HELENA LOPES: Falou do Agosto Lilás. Pediu ao presidente para que
nomeie a Comissão Permanente de Politicas para Mulheres. Falou que uma das
formas de se atingir a mulher está veiculada na televisão, referente à participação
da mulher na política. Falou de ataques, inclusive a mulheres dessa Casa. Falou
de reunião com o secretário da SEINFRA, Fernando Marcato, sua equipe e da
ECO 135, para discutir sobre a ampliação da BR 135, articulação do deputado
Tadeuzinho. A reunião foi solicitada por seu mandato. Falou que participarão da
reunião, lideranças locais para tratar sobre o assunto. A reunião acontecerá por
videoconferência,  na  sala  da  presidência  da  Câmara.  Agradeceu a  Claudinho.
Agradeceu ao prefeito  pela obra na praça Manoel  José,  bairro  São José.  Fez
menção à memória do Paulinho Ribeiro que lutou por essa obra. Lembrou o Diogo



Fl.11

e o secretário hoje, Soter Magno, a frente desse trabalho. Citou Gustavo e Luciano
Lopes,  moradores antigos do bairro,  seus primos,  que sempre cobravam essa
obra. Falou do asfaltamento da rua Madre Tereza, no bairro Santa Rafaela. Ali não
se trata de uma questão de beleza,  mas,  de justiça e dignidade para aqueles
moradores.  APARTEANDO- ALDAIR FAGUNDES: Parabenizou o presidente da
Casa, servidores e mesa diretora pela última etapa da inauguração da Câmara.
Destacou a importância do discurso do vereador  Eldair,  visando a inclusão de
Montes Claros, no semiárido. Destacou que no PRONAF pode ter mais descontos
e outros benefícios. Agradeceu aos colegas por aprovarem Requerimento para
Audiência  dia  12,  para  tratar  sobre  a  visitação,  infraestrutura  para  acesso  ao
Parque  da  Lapa  Grande.  ENTRADA  DE  PROPOSIÇÕES:  Projeto  de  lei  nº
61/2021 –  Dispõe  sobre  a  Criação  do  Cartão  de  Vacina  Digital  e  dá  Outras
Providências; Projeto de Lei nº 62/2021 – Institui o Banco de Doação de Ração no
Município de Montes Claros (MG); Projeto de Lei nº 63/2021 – Institui o banco de
Doação de Medicamentos no Município de Montes Claros; Projeto de Resolução
nº  20/2021  –  Concede  Título  De  Cidadão  Honorário  ao  sr.  Hebert  Alcântara
Ferreira,  Projeto  de  Resolução  nº  21/2021-  Concede  Título  de  Cidadão
Benemérito ao sr. André Crisóstomo Fernandes; Projeto de Resolução nº 22/2021
- Concede Título de Cidadã Honorária a sra. Laressa Silva Cardoso, Projeto de
Resolução nº 23/2021-  Concede Medalha de Mérito Ecológico José Gonçalves
Ulhôa ao sr. Soter Magno Carmo e Projeto de Resolução nº 24/2021 -  Concede
Placa de Prata Alferes José Lopes de Carvalho ao sr. João Pimenta dos Santos
(Mestre Zanza). ORDEM DO DIA: Foi  aprovado o Projeto de  Lei nº  54/2021 -
Concede Título  Declaratório de Utilidade Pública à Associação de Moradores e
Produtores  Rurais  da  Localidade  de  Mandacaru  Comunidade  Santa  Rita.  Foi
aprovado, com emenda, o Projeto de Lei Complementar nº 02/2021 – Altera os
artigos 103 e 106, da Lei nº 3.175, de 23 de dezembro de 20003 e revoga a Lei
Complementar nº 58, de 31 de Março de 2017 e a Lei Complementar nº 67/2021,
de  21  de  dezembro  e  2018.  REQUERIMENTOS:  Foram  aprovados  e
encaminhados os Requerimentos dos vereadores: Cláudio Rodrigues, Edmílson
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Bispo, Daniel Dias, Maria Helena, Odair Ferreira e Stálin Cordeiro. E nada mais
havendo, lavrou-se esta, que lida e discutida, achada conforme, vai assinada na
forma regimental.  

         

            Sala das Sessões da Câmara Municipal de Montes Claros, 10 de agosto de 2021.


