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ATA DA 25ª  (VIGÉSIMA  QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª  (PRIMEIRA)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS.

Aos dezessete (17) 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. Foram lidas as correspondências
recebidas pela Casa, referentes a respostas do Executivo a solicitações diversas
dos vereadores. 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  do  dia  10  (dez)  de  agosto,  dia  Nacional  de  Combate  à
Leishmaniose. Nessa  semana,  aconteceu  em Montes  Claros,  a  Semana  para
encoleiramento  em  massa  de  cães  para  prevenção  e  controle  da  doença.
Destacou que a cidade é classificada como área de transmissão intensa para
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Leishmaniose visceral e foi um dos municípios escolhidos para participar desse
Programa,  que  teve  início  no  bairro  Carmelo.  Falou  da  limitação  do  trabalho,
devido a quantidade de agentes designados para o combate a endemia. Por isso,
entrou com Requerimento solicitando ao prefeito a contratação de,  no mínimo,
vinte agentes para controle da leishmaniose, diminuição de casos e controle da
doença.  Solicitou  a  criação  do  Comitê  de  Políticas  Públicas  de  Combate  à
Leishmaniose. Destacou a necessidade de se investir na educação ambiental e na
educação em saúde no município. Como protetora, recebeu com alegria a notícia
de que os cães receberão as coleiras repelentes. Falou de programação especial
das  Festas  de  Agosto,  nesta  Casa,  uma  proposta  do  Claudinho  que  deseja
registrá-la como patrimônio imaterial de Montes Claros. Espera que o secretário
de cultura analise a indicação feita.  Aguarda resposta aos ofícios que enviou à
Secretaria  de  Cultura.  Destacou  a  importância  da  preservação  do  patrimônio
artístico e cultural do município, mas, não podemos deixar de lado as pessoas,
pois,  elas  é  que  fazem  de  fato,  a  cultura  acontecer,  principalmente  artistas
culturais que muitas vezes não são contemplados. Pediu ao secretário de cultura,
a atenção  aos Projetos  Culturais, com os editais de fomento, não apenas da lei
Aldir  Blanc  e  recursos  remanescentes.  Precisamos  de  editais  com  recursos
próprios  da pasta.  Parabenizou  Claudinho  pelos  projetos  que  dá  entrada hoje
nessa  Casa.  DANIEL DIAS DA SILVA: Cumprimentou  o  pessoal  de  Brejinho.
Manifestou  pesar  pela  perda de  Tengo,  da  Comunidade.  Disse  que o  prefeito
solicitou  relatório  sobre  a  situação  das  pontes  e  estradas  da  zona  rural.  Já
apontou pontes das Comunidades de: Salto, Curral do Meio, Atoleiro. Acredita que
o prefeito fará um programa para reforma e recuperação de pontes. Disse que
esteve em Salinas representando a AVAMS., em reunião com oito Câmaras do
Alto do Rio Pardo, com o objetivo de buscar o fortalecimento dos Legislativos.
Falou  do  presidente  da  república  que  devia  dar  exemplo  e  busca  conflitos.
Destacou a necessidade de refletirmos sobre os caminhos da democracia, que
passa  pela  representatividade  popular,  garantia  do  sufrágio  universal  (voto)  e
respeito àqueles que representam. Falou dos vereadores que fazem parte do dia a
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dia das pessoas e merecem respeito. Ontem teve a notícia que será construído
em  Salinas,  o  prédio  próprio  da  Universidade  de  Montes  Claros,  luta  antiga
daquela  comunidade.  EDMÍLSON  BISPO: Agradeceu  a  todos,  a  Deus  e  ao
prefeito  pela  atenção  dada  aos  Requerimentos.  Conversou  com  Viviane  da
MCTRANS,  que  está  fazendo  estudo  para  colocação  de  semáforo,  conforme
solicitou, entre a Rua Miramar e a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, próximo ao
Posto Texaco. Agradeceu por lhe atender na solicitação de colocação de redutor
de velocidade na avenida L, bairro Novo Delfino. Agradeceu ao prefeito por lhe
atender,  bem como  a  todos  vereadores  dessa  Casa.  Lembrou  que  hoje  será
votado  Projeto  para  homenagem  ao  vereador  licenciado  Soter,  referência  na
questão ambiental no norte de Minas. Hoje, através de Requerimento, solicita a
construção  de  uma  praça  no  bairro  Santa  Lúcia  II,  próximo  ao  PSF.  O  local
receberá  uma  academia  popular,  concedida  pelo  deputado  Gil  Pereira.
Parabenizou a secretária Dulce Pimenta, pelo trabalho de construção dos muros,
fechando a Unidade de Saúde do bairro Santa Lúcia II. Agradeceu ao prefeito pela
atenção ao seu Requerimento e pavimentação da Avenida L, de acesso ao bairro
Novo Delfino, Vila Anália, Camilo Prates, Belvedere e Jardim Olímpico.  ÉDSON
PEREIRA:  Falou que aguarda do prefeito, a liberação de kit de água destinado
para a Comunidade de Calhau, pois, a Comunidade passa por dificuldades nesse
período de seca. Falou da importância da obra do governo do estado, referente ao
anel rodoviário na saída para Belo Horizonte/Pirapora. Algumas pessoas do bairro
Santa Rafaela lhe procuraram porque algumas casas estão ficando soterradas.
Pediu a atenção do DER. Cobrou do prefeito e do secretário, reparo na ponte do
Mocambo que está intransitável. Agradeceu a Rômulo da COPASA, ao secretário
e  prefeito  pela  pavimentação  e  tapa-buraco  na  rua  Galileia.  ELDAIR
GONÇALVES:  Destacou o problema histórico das estradas. Não basta reformar
as  estradas.  Cobra  a  pavimentação definitiva  para  acabar  com os problemas,
poeira,  lama,  danos  aos  veículos  e  usuários  de  estradas.  Através  de
Requerimento, solicita viabilizar a pavimentação dos trechos entre a Estrada da
Produção, passando pela comunidade de Samambaia e Distrito de Vila Nova de
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Minas, interligando ainda Cachoeira de Miralta, Miralta e Mocambo Firme até a BR
135. Solicita-se ainda a pavimentação das estradas, interligando os Distritos de
São Pedro da Garça, Aparecida do Mundo Novo e Santa Rosa de Lima, passando
pela BR 135 até o Distrito de Ermidinha e da BR 135 até Panorâmica. Acredita que
o sonho pode se tornar realidade, pois, a vontade do prefeito é dar mais atenção à
zona rural, nesse segundo mandato. Agradeceu ao prefeito Humberto Souto e à
presidente da MCTRANS, Viviane Tanure, pela instalação das placas de Pare nas
esquinas das ruas: Padre Augusto, Augusto Gonçalves dos Santos e José Ribeiro
da Silva, no bairro Vera Cruz. Agradeceu aos secretários: Osmane e Guilherme,
bem como ao prefeito pela limpeza e pintura da praça em Vila Nova de Minas.
MARIA DAS GRAÇAS  GONÇALVES  DIAS: Cumprimentou  as  comunidades:
Morro Grande, Bengo, Cachoeira, Brejo Novo, Antônio Olinto e Borá, que retomam
as reuniões de Associação, dentro das normas do Decreto, buscando melhorias
para as comunidades. Agradeceu ao deputado Carlos Pimenta pela emenda para
reforma do ponto de apoio e atendimento à saúde, na Comunidade de Lavaginha,
que  também  beneficiará  todas  as  comunidades  adjacentes.  Agradeceu  ao
deputado federal Marcelo Freitas, pela emenda para a reforma da praça do Distrito
de Ermidinha. Aguarda licitação para a obra. Destacou as reclamações referentes
à falta dágua na zona rural e a necessidade de economizar e corrigir vazamentos,
principalmente, na rede de distribuição de águas. Falou que a prefeitura reiniciará
o recadastramento para o meio passe estudantil, de dezesseis (16) de agosto a
trinta (30) de setembro, evitando aglomeração. O recadastramento é para quem já
utiliza  o  benefício.  Cumprimentou  o  prefeito  pela  conclusão  da  pista  de
caminhada,  na  avenida  Cem,  bairro  Jaraguá,  que  beneficiará  moradores  dos
bairros: Clarice Ataíde, Novo Horizonte, Vilage e Jaraguá. Destacou que, através
da Comissão de Agricultura, foi realizada Audiência Pública aqui sobre: Segurança
no Meio Rural, visando aumentar o patrulhamento na zona rural. Ressaltou que
discutiu-se  também  sobre  a  conectividade,  pois,  a  polícia  possui  diversos
programas que só podem ser utilizados com a Internet. Na situação de roubo, é
necessário  registrar  a  Ocorrência,  pois,  a  polícia  trabalha  com  estatística.
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Parabenizou  o  presidente  da  Câmara  pela  ornamentação  em homenagem às
Festas  de  Agosto,  importante  e  tradicional  evento  sobre  as  raízes  de  Montes
Claros.  IGOR  GUSTAVO  DIAS: Parabenizou  o  prefeito  e  o  vice-prefeito,
Guilherme Guimarães, pelo início da segunda etapa da pista de caminhada do
bairro  São Judas. Esteve lá.  Será uma pista  de dois quilômetros que passará
pelos bairros: Cristo Rei, Santo Inácio e adjacências. A obra traz qualidade de vida
para as pessoas e já está bem adiantada. Parabenizou os moradores do bairro
São Judas por mais está conquista. Falou que esteve com Rômulo da COPASA,
discutindo problema da rua do Pequizeiro,  rua Castanheira, no bairro Canelas,
sobre  o  refluxo  do  esgoto  nas  casas,  problema  de  saúde  pública.  Aguarda
providências e soluções. Enfatizou os trabalhos da Secretária Rejane, o retorno
com  segurança  às  aulas  e  obras  das  escolas.  Solicitou  obras  nas  Escolas:
Laudelina Fonseca e Celestino Ferreira nas regiões: Facela /Primavera. Pediu à
Administração  Municipal,  à  Secretaria  de  Esportes  e  órgãos  de  saúde,  para
analisar o retorno do Programa Ginástica para  Todos. Acredita que é possível o
retorno de maneira gradativa. As atividades físicas trazem qualidade de vida e
saúde mental.  MARTINS LIMA FILHO: Parabenizou à vereadora Ceci Protetora,
pelo seu aniversário. Ressaltou o trabalho do pessoal do bairro Jardim Niemeyer
em parceria  com a  prefeitura  de  Montes  Claros,  para  a  construção  da  praça
daquele bairro. Falou que apresentou ao prefeito abaixo-assinado dos moradores
da região do grande Renascença,  bairro Tancredo Neves, Vila Exposição para
construção  de  calçadão  próximo  ao  CAIC  Américo  Souto,  para  que  seja  um
espaço de lazer para a comunidade. Destacou que conversou com o secretário
Vaderlino sobre a ponte do JK. Estão buscando fazer de acordo com a licitação já
feita, mas, se não for possível será feita outra, pois, ocorreu aumento do preço do
aço.  Lembrou  a  importância  da  ponte  que  liga  regiões.  Aguarda  ajustes  no
contrato com a empresa para que a obra seja realizada o quanto antes.  MARIA
HELENA  DE  QUADROS  LOPES:  Parabenizou  a  vereadora  Ceci  pelo  seu
aniversário. Solicitou ao prefeito e à MCTRANS um sinal na esquina da rua são
Paulo com a rua Santa Lúcia, no bairro Todos os Santos, onde é grande o número
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de acidentes graves. Solicitou uma faixa elevada para esquina da rua Tupiniquins
e Tupis, no bairro Melo. Anunciou que as máquinas estão concluindo o serviço de:
Brejinho, Curral de Dentro e irão para as comunidades: Claraval, Morro Vermelho,
Canto  do  Engenho.  Destacou  que  hoje  será  feita  a  nomeação  da  Comissão
Permanente  da  Mulher.  Agradeceu  ao  vereador  Cláudio  Rodrigues.  MARLUS
MENDES SOARES:  Agradeceu ao prefeito e ao sr. Vanderlino, secretário, pelo
trabalho  no  grande  Independência  com  a  troca  de  lâmpadas  por  LED.  O
Independência  está  com  quase  90%  (noventa  por  cento) de  lâmpadas
substituídas.  Em breve,  haverá  substituição  no  Residencial  Terra  Jardim  e  no
Condomínio Moradas Montes Claros. Agradeceu ao deputado Paulo Guedes por
emenda parlamentar que forneceu: tubos, caixas dágua, reservatórios e bomba
para Associação Comunitária Nova Boqueirão. Falou que o deputado sempre lhe
ajudou e tem sua confiança. Destacou que o prefeito já autorizou a instalação da
Academia ao ar Livre no Condomínio Moradas Montes Claros, conforme emenda
do deputado Tadeuzinho. Ressaltou que o prefeito disponibilizará asfalto para o
grande Independência, Acácias, Vila Real, rua O. Anunciou à população que está
trabalhando e,  em breve,  muitas  obras virão.  Assim que o dinheiro  chegar  na
conta,  avisará.  ODAIR  FERREIRA:  Cumprimentou  a  todos.  APARTEANDO  –
ELAIR GOMES: Falou do bairro Monte Sião I e II, onde solicitam um PSF e uma
praça. Pediu providências ao prefeito. ODAIR FERREIRA: Destacou que hoje, dá
entrada  a  Projeto  de  Resolução  que  concede  Título  de  Cidadã  Benemérita  à
secretária  de saúde,  Dulce Pimenta.  Falou sobre sua vida em Montes Claros,
onde  nasceu,  buscando  ser  livre,  feliz,  acolhendo  a  todos.  Formou-se  em
Odontologia em Governador Valadares. Foi secretária de saúde em Itacarambi,
onde implantou as primeiras equipes de Saúde da Família do estado de Minas
Gerais. Destacou que ela se especializou em Saúde Pública, fez residência em
PSF na  UFVMG.  Falou  que,  ao  retornar  para  Montes  Claros,  assumiu  outras
funções e de dentista na Clínica da Prefeitura. Teve seu nome indicado e aceito
pelo prefeito Humberto Souto, para a Secretaria Municipal de Saúde. Destacou
sua  atuação  inclusive  na  guerra  contra  o  Coronavírus.  Disse  que  deseja
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homenagear todos os profissionais de saúde de Montes Claros, na pessoa de
Dulce Pimenta, pois, todos ficarão marcados pela atuação face a pandemia. Hoje
entra com Requerimento solicitando a construção de uma praça na esquina da
Avenida Coronel Luís Maia com Antônio Lafetá Rebelo. Sabe que essa é uma luta
do colega Marcos Nem. Aqui reforça seu pedido. Deixou seu abraço para o Padre
Pedro Henrique, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que completa dez
anos de sacerdócio e vem realizando trabalho espetacular naquela Comunidade.
IARA  PIMENTEL:  Falou  que  na  família,  a  criança  recebe  ensinamentos  e
educação, mas, é na Escola que tem educação formal. Cabe à família e ao poder
público  se  responsabilizar  na  valorização  dos  profissionais  da  educação.  A
educação  transforma  pessoas  e  estas  são  capazes  de  transformar  o  mundo.
Lembrou que os profissionais de educação voltaram de maneira irresponsável,
sem a segunda dose da vacina. Há denúncias de que, em algumas unidades,
estes profissionais estão impedidos de comer. Avisou aos professores: Se alguém
testar positivo em sua escola, é sua responsabilidade denunciar, pela segurança
da  comunidade.  Lamentou  o  abandono  dos  prédios  das  CEMEIs.  É  dinheiro
público  jogado  fora.  Hoje,  através  de  Requerimento,  solicita  ao  prefeito
informações  sobre  a  iluminação  pública.  No  Portal  da  Transparência,  não  há
informações do último quadrimestre. Questionou muitas vias escuras na cidade.
Falou que a violência política contra a mulher hoje tem lei. Hoje qualquer atitude
para restringir os direitos políticos das mulheres, tem punição. Disse que as quatro
parlamentares  aqui  não  serão  intimidadas,  mas,  continuarão  firmes  na  defesa
daquilo  que  acreditam.  Colocou-se  à  disposição  dos  servidores  públicos
municipais, em especial, trabalhadores da educação, Guarda Municipal e pessoal
da  educação.  Cumprimentou  Cláudio  Rodrigues  pela  proposição  referente  à
Cultura.  Saudou  Mestre  Zanza  e  a  todos  “fazedores”  de  Cultura.  RAIMUNDO
PEREIRA: Lembrou o estádio do Mocão. Destacou que temos representantes na
área  federal,  pessoas  eleitas  pelo  povo.  Algumas  dizem  haver  entraves  para
construção  do  Mocão.  Questionou  se  o  prefeito  fará  o  Mocão  com  recursos
próprios. Continua cobrando. O bairro Santo Antônio desenvolveu, mas, não há
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posição  de  deputados  para  construir  o  Mocão.  Falou  que  o  presidente  e  o
governador não aplicam verbas aqui.  APARTEANDO – CLÁUDIO RODRIGUES
DE JESUS:  Falou do funcionário público que faz a máquina funcionar. Se uma
boa administração vai bem, passa pela mão do servidor. Falou que, por causa da
Lei Federal 173, já são dois anos sem reajuste. Destacou que essa Casa tem
grande  harmonia  com  os  servidores.  Pediu  ao  Executivo  para  avaliar  a
possibilidade de conceder reajuste aos servidores públicos. O prefeito pagará as
férias  prêmio  aos  servidores  da  educação.  Solicita  pagar  esse  benefício  aos
servidores das demais secretarias.  Através de Requerimento,  pede ao prefeito
para analisar a indicação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico
e Cultural do Município de Montes Claros /COMPHAC, inscrevendo as Festas de
Agosto no Livro de Tombo, como Patrimônio Cultural  de Natureza Imaterial  de
Montes  Claros.  Lembrou  que  as  Festas  de  Agosto  são  festas  religiosas,  de
tradição católica, realizadas há cento e oitenta e dois anos, configurando-se como
as mais importantes manifestações: cultural, popular e tradicional do município.
Falou das práticas festivas e religiosas, riqueza folclórica que mexe com o povo
montesclarense  e  deve  ser  registrada  para  proteger  e  preservar  a  história  e
memória do município. Destacou que trata-se de valioso patrimônio cultural. Pediu
apoio dos vereadores ao seu Requerimento. REINALDO BARBOSA: Agradeceu
a Deus.  Agradeceu ao Secretário  Soter  que lhe  acompanhou fazendo visita  a
alguns lugares onde havia rio e secaram, nas comunidades: Capivara e Ponte
Grossa.  Nos  locais  há  “regos”.  Falou  de  reunião  com  os  representantes  das
Comunidades:  Pau  Dóleo,  Pindaíba,  e  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  de
Coração  de  Jesus,  buscando  solução,  revitalização  dos  rios  da  zona  rural.
Destacou  que  o  Secretário  Soter  tem  um  projeto  muito  importante  para  as
comunidades rurais. Destacou que, em breve, sairá edital para realização desse
trabalho em prol das comunidades rurais. Manifestou alegria pelo pronunciamento
do vereador Eldair  Samambaia. Lembrou que, desde o início de seu mandato,
solicitou ao prefeito,  estudo para fazer a ligação asfáltica dos distritos às BRs.
Acredita que essa obra poderá sair para os principais distritos de nossa cidade.
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STÁLIN CORDEIRO: Agradeceu ao presidente pela nomeação das Frentes: da
Criança e do Adolescente, bm como da Organização e Educação no Trânsito de
Montes Claros. Agradeceu à vereadora Ceci que lhe convidou para participar da
Frente em Defesa da Causa Animal. Falou que deu entrada a Projeto de Lei para
Criação  do  Banco  de  Ração  e  Banco  de  Medicamento  para  uso  veterinário.
Destacou Requerimento, no qual solicita Criação de Cartilha e Oficinas nas UBS e
redes municipais de ensino para orientações a crianças e familiares sobre a Asma,
visando a redução de óbitos e casos graves na cidade. Parabenizou o prefeito
que, mesmo em meio a pandemia, através das decorações nas ruas, não deixou
passar despercebidas as Festas de Agosto. Agradeceu ao prefeito pela instalação
das  lâmpadas  de  LED  no  bairro  Jardim  Primavera.  Parabenizou  o  deputado
federal Welinton Prado pela criação da Lei Tarcísio Meira, que obriga ao governo,
a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid 19, principalmente para
pacientes com comorbidades. Pediu ao prefeito para destinar parte dos recursos
da Vale para revitalização da Brinquedoteca das crianças do Conselho Tutelar.
VALDECY FAGUNDES: Alertou à população sobre a Covid. A prefeitura soltou
nota sobre a variante Delta, mais contagiosa e transmissível. Falou da ordem de
Serviço para a pavimentação da Lagoa Titicaca, no bairro Interlagos. Parabenizou
o  prefeito,  o  vice-prefeito,  Guilherme  Guimarães,  o  secretário  Vanderlino,  o
presidente da ESURB, Edílson de Moraes, e Gláucia, do Cerimonial da Prefeitura.
Anunciou que há mais ruas a serem asfaltadas, numa parceria do município e
imobiliária  Interlagos.  Falou  da  Audiência  Pública  da  Comissão de  Agricultura,
cobrando segurança no campo, patrulhamento, patrolamento e internet para as
comunidades rurais. Destacou a comemoração do Dia dos Pais, pelo Rotary, na
FLAMOC  Center.  Parabenizou  a  presidente  do  Rotary,  Eliana  Pires  e  Ildete.
Parabenizou  Luís  Mana  Neto,  pela  participação  no  Congresso  Mineiro  de
Odontologia,  com  a  palestra  sobre  Urgência  e  Emergência  na  Odontologia.
Cobrou do prefeito, a reforma do salão de velório do Alto São João. Destacou que
há  emenda  paga  do  deputado  Gil  Pereira  e  o  povo  não  aguenta  esperar.
Parabenizou Soter Magno pelo excelente trabalho realizado em Montes Claros.
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Cobrou dele a revitalização da Praça Flamarion Vanderley. Cobrou do prefeito, a
doação  de  terreno  para  a  maçonaria  e  para  Associação  Amigos  dos  Dentes.
APARTEANDO  –  JOSÉ  MARCOS  MARTINS  DE  FREITAS:  Cumprimentou  a
comunidade de Claraval, onde cobram a reforma da estrada. O prefeito garantiu
que as máquinas irão para a região, bem como autorizou a reforma da ponte de
Calhau. Agradeceu ao prefeito e à Secretaria de Agricultura por essa obra e pela
recuperação dos mata-burros em Santa Cruz. Agradeceu ao prefeito pela reforma
das estradas na Comunidade de Copacabana. Falou que, como o vereador Odair,
já solicitou ao prefeito a construção da Praça no bairro Delfino. O orçamento está
feito. Já mostrou a situação ao prefeito, vice-prefeito e Soter. O prefeito autorizou
a construção da praça no local e na rua João Carneiro. Agradeceu ao vereador
Odair  por  estar  junto  buscando  benefícios  para  a  região  do  Delfino.  WILTON
DIAS:  Cumprimentou a todos.  APARTEANDO- HEUDES SIQUEIRA: Agradeceu
aos  peladeiros  do  bairro  Jaraguá,  que  lhe  convidaram para  fazer  uma  visita.
Agradeceu aos amigos do Chacreamento Califórnia, onde esteve prestigiando um
torneio  de  futebol.  Disse  que  acompanhou  a  Taça  Montes  Claros  do  sub  17.
Agradeceu  ao  deputado  Marcelo  Freitas  pelas  emendas  colocadas.
APARTEANDO – RODRIGO MAIA OLIVEIRA: Lamentou o número de acidentes
na  BR  135,  ocorridos  devido  a  omissão  do  estado.  Citou  alguns  acidentes.
Percebe obras sendo feitas nas proximidades, mas não há previsão para obras ali.
Questionou  quantas  vidas  serão  ceifadas,  sem  que  o  poder  público  tome  as
providências. Falou do dispositivo “Caixa de Areia” ou “Caixa de Brita” que está
sendo implantado para amortecer impactos de acidentes nas BRS. Lembrou que,
em Brasília, deputados aprovaram cinco bilhões e setecentos milhões para gastar
em campanha eleitoral. Manifestou indignação. Falou do repúdio referente ao fato
da MOCBUS enviar  carta  aos  moradores do Jardim Alegre  (Facela)  e  Jardim
Primavera, avisando da retirada das linhas 3301 e 3302, nos finais de semana.
Ressaltou  que  se  trata  de  bairro  carente,  onde  as  pessoas  dependem  do
transporte coletivo. A MOCBUS alega não ter demandas. Destacou que os ônibus
estão  superlotados.  Manifestou  repudio  e  resistência  de  seu  mandato  a  essa
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arbitrariedade.  APARTEANDO  –  ALDAIR  FAGUNDES: Parabenizou  as
Comissões pela realização de Audiência da Comissão de Agricultura e da Lapa
Grande. Ressaltou que o prefeito assegurou o asfalto de parte da rua Manoel de
Souza Brasil, na Vila Atlântica, acesso à Lapa Grande. Falou de reunião em São
Paulo,  do  vice-prefeito  Guilherme,  deputado  Gil  Pereira,  Fernando  Marcato
(Secretário de Infraestrutura do estado) e o diretor da ECO 135, para discutirem
sobre o anel Rodoviário Norte, para definição de prazos para execução do projeto.
A notícia é que o primeiro trecho, entre Estrada da Produção e trevo de Francisco
Sá, terá Ordem de Serviço em Março do próximo ano. O segundo trecho, com
ligação da saída de Januária à Estrada da Produção, será entregue em Outubro.
Aguarda  a  nota  oficial.  Destacou o  empenho do  prefeito,  vice  e  deputado Gil
Pereira. A ECO 135 é chamada a cumprir compromisso desse contrato. Falou da
resposta ao ofício encaminhado ao sr. Humberto Ribeiro, diretor da Companhia de
Desenvolvimento de Minas Gerais, em relação ao Distrito Industrial II. Não está
satisfeito com a resposta. Continuará acompanhando.  WILTON DIAS: Falou que
esteve na zona rural, na comunidade de Santa Rosa, Olhos Dágua, com Marise,
padre Roney que solicitam a reforma das estradas e melhoria no sinal da Vivo.
Também  esteve  em  Lagoa  do  Barro,  ouvindo  as  demandas  da  localidade.
Anunciou que está agendado para dar Ordem de Serviço para a pavimentação da
rua Bom Jesus da Lapa,  no bairro  Bom Jesus,  conforme indicou em emenda
impositiva. Agradeceu a CEMIG por atender ao seu pedido de extensão de rede
em Campos Elíseos. Falou da gratidão e lealdade a Humberto Souto. Porém não
pode fechar  os  olhos para  a  Secretaria  de  Saúde,  que tem o  segundo maior
orçamento do norte de Minas. Disse que lá os recursos não estão transparentes.
Cumprimentou o colega Odair que entrou com um Título de Cidadã Benemérita
para a Secretária de Saúde. Ressaltou que mérito é reconhecer os verdadeiros
atores para que a saúde em Montes Claros esteja bem. Reconheceu o prefeito por
sua gestão e servidores que estão na ponta e que, muitas vezes, são ignorados
por essa Casa. Disse que procurou coordenadoras da Secretária de Saúde para
tratar sobre os agentes de endemias e saúde. A coordenadora do setor ignorou
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sua ligação e bloqueou o watsapp para não ouvir críticas. Falou que fez cobranças
à diretora dos agentes de endemia. Ela também lhe bloqueou. Criticou servidoras
comissionadas que ignoram vereador por cobrar direitos e resposta ao servidor.
Nunca questionou título nessa Casa, mas, a Secretária de Saúde deve reconhecer
quem lhe oferece meios para trabalhar, reconhecer o prefeito e servidores que
estão na ponta,  a  quem ela  tem ignorado o tratamento.  O mérito  não é gerir
recursos,  mas  reconhecer  àqueles  que  carecem  de  gratificação  por  serviços
prestados e foi negado pela Secretaria de Saúde. Não vê esse Título de Cidadão
Benemérito com bons olhos nesse momento. Sugeriu que a Secretária de Saúde
venha  aqui  justificar  porquê  tem ignorado  os  agentes  de  Saúde.  Disse  que  a
secretária atende bem quem ela quer. Agora está colocando gerentes de saúde
para catalogar lideranças de bairros. Questionou o real interesse. Não sabe se
essa Casa tem independência para questionar o comportamento dessa secretária.
Pediu à secretária para respeitar o prefeito e ao prefeito para questionar os atos
dela, que nada tem de democrático. Solicita ao prefeito que, se houver Concurso
para efetivar agentes de endemias, de saúde, que possa computar o tempo de
serviço,  por  uma  questão  de  justiça  e  reconhecimento  a  esses  servidores.
ENTRADA DE PROPOSIÇÕES:  Projeto  de  lei  nº  64/2021 - Denomina Avenida
Marcílio Vieira de Aguiar, no Bairro Jardim Primavera; Projeto de Lei nº 65/2021 -
Denomina Avenida José Pereira dos Santos, no Bairro Jardim Primavera; Projeto
de Lei nº 66/2021- Denomina Praça Pública na Vila Tiradentes; Projeto de Lei nº
67/2021 -  Autoriza a Concessão de  Direito  Real de  Uso de  Imóvel ao  Conselho
Comunitário de Samambaia e dá outras providências; Projeto de Lei nº 68/2021 -
Autoriza  a Concessão  de  Direito  Real  de  Uso  de  Imóvel  à Associação  de
Pequenos Produtores  e Trabalhadores Rurais  da Comunidade  de Panorâmica  e
dá Outras Providencias e Projeto de Resolução nº 25/2021 – Concede Título de
Cidadã  Benemérita  à  Dulce  Pimenta  Gonçalves.  ORDEM  DO  DIA: Foram
aprovados,  em  Única  Votação:  o  Projeto  de  Resolução  nº  23/2021-  Concede
Medalha de Mérito Ecológico José Gonçalves Ulhôa ao sr. Soter Magno Carmo e
o Projeto de Resolução nº 24/2021 - Concede Placa de Prata Alferes José Lopes
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de Carvalho ao sr. João Pimenta dos Santos (Mestre Zanza).  Foi pedido vistas,
por três dias, ao Projeto de Resolução nº 19/2021- Regulamenta as Regras para
Registro do Controle Eletrônico da Frequência dos Servidores Públicos da Câmara
Municipal de Montes Claros e dá Outras Providências. REQUERIMENTOS: Foram
aprovados e encaminhados os  Requerimentos  dos vereadores:  Júnior  Martins,
Edmílson Bispo, Eldair Gonçalves, Iara Pimentel, Cecília Meireles, Maria Helena
Lopes, Stálin Cordeiro, Cláudio Rodrigues e Wilton Dias. 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, 17 de agosto de 2021.


