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ATA DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª (QUARTA)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS.

Aos seis (06) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020), 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 José Marcos Martins de Freitas, secretariado pela vereadora Maria
Helena de Quadros Lopes e com a presença dos vereadores: Ailton Soares dos
Reis, Aldair Fagundes Brito, Cláudio Rodrigues de Jesus, Daniel Dias da Silva,
Delcinéia Santos Silva, Domingos Edmílson Magalhães, Elair Augusto Pimentel
Gomes, Idelfonso Pereira Araújo, João Paulo da Silva Bispo, Márlon Xavier Oliva
Bicalho, Maria das Graças Gonçalves Dias, Martins Lima Filho, Rodrigo Maia
Oliveira, Sebastião Ildeu Maia, Sérgio Pereira dos Santos, Soter Magno Carmo,
Valcir Soares Silva, Valdecy Fagundes de Oliveira, Valdivino Antunes de Souza 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.
ASSUNTOS GERAIS: Pronunciamento dos vereadores: JOÃO PAULO DA SILVA
BISPO: Prestou homenagem ao colega Ricardo que faleceu, há uma semana,
vítima de um infarto. Esclareceu que infarto, antes dos cinquenta anos, é algo de
difícil diagnóstico porque os exames são de difícil detecção. Ressaltou a
importância de prevenção e alimentação. Desejou bençãos à família de Ricardo.
Falou de Cássio Werneck que faleceu domingo, vítima de doenças cardíacas.
Disse que era uma pessoa que ajudava muito às crianças carentes, retirando-as
do crime e levando para as artes marciais. Era uma pessoa que trabalhava muito
na área social e deixa esse legado da Associação. Destacou a importância do
“Setembro Amarelo” e prevenção ao suicídio, doença que causa meio (½) por
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cento dos óbitos no Brasil, o que é um grande número. É uma doença prevenível,
mas há muito preconceito. Há muitos casos de depressão, que é a principal causa
de suicídio no mundo. Falou do “Outubro Rosa” e da prevenção ao câncer de colo
e de mama, principal causa de óbito por câncer em mulheres, doença evitável.
Destacou a necessidade de prevenção. Agradeceu ao prefeito e à Secretaria de
Infraestrutura, pelo asfaltamento em frente a Igreja do Divino Espírito Santo,
conforme pedido do padre Reginaldo. MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DIAS:
Lembrou que estamos a quarenta dias de uma eleição e falou das fake news,
mentiras sobre pessoas e candidatos. Ressaltou que fake news é crime. O eleitor
que conhece seu candidato, acompanha seu trabalho, não se deixará enganar por
essas matérias. Desejou boa sorte aos colegas. Cumprimentou a Administração,
através da Secretaria de Infraestrutura e ESURB, por providenciar solução para
iluminação do Mercado, onde lâmpadas foram trocadas por LED, para ajudar os
feirantes. Agradeceu ao doutor Carlos Pimenta por emenda destinada à reforma
dos prédios onde funcionam os PSFs de Ermidinha e de Campos Elíseos. Já
houve a licitação e está acompanhando o processo. Agradeceu à Administração
por atender ao Ofício do Conselho da Associação de Santa Rosa para a reforma
do PSF daquele local. Falou de atendimento a estradas rurais de: Antônio Olinto,
Tabuas, Estreito e Monte Alto até Vila Nova de Minas. Na programação, consta a
região de Marcela. Hoje, calcula para a zona rural oito mil quilômetros de asfalto,
que estão atendidas pela Secretaria de Agricultura que repôs passagens
molhadas e pontes. A região rural é extensa, com duzentos e quatro comunidades,
dez distritos. Falou da falta de água nas comunidades, postos de água secando.
Sugeriu que as comunidades façam projetos para economizar, evitar desperdícios,
para não faltar água. Lembrou que o COVID não acabou. Vamos usar máscaras e
fazer a nossa parte. DELCINÉIA SANTOS SILVA: Cobrou redutores de
velocidade para a Avenida Independência (no Carmelo) e Avenida Dulce
Sarmento, próximo à Secretaria de Saúde. Cobrou agilidade da MCTRANS, pois,
a prefeitura já autorizou. Cobrou soluções para moradores da rua do Peixe, no
bairro Carmelo, pois, o período de chuvas se aproxima e o córrego está

Fl.3
desabando na rua, chegando na porta das casas. A situação é crítica. Falou das
cirurgias eletivas que estão suspensas. Destacou situação de mulheres com
miomas, hemorragia e dor, sem qualidade de vida, que aguardam marcarem a
cirurgia. Com a pandemia, suspenderam as cirurgias. Pediu à secretária de saúde
que reveja essa situação e autorize os casos mais urgentes. Destacou a
necessidade dos feirantes de feiras livres e daqueles que vendem carros e
precisam do trabalho para manter suas famílias. Alguns estão trabalhando na rua,
sem segurança. Pediu que revejam a reabertura dessa feira. Há possibilidade de
espaçamento de até de cinco metros. VALDECY FAGUNDES DE OLIVEIRA:
Falou da participação em reuniões das comunidades: Lages, Morrinhos, Borá,
Cachoeira de Miralta e Capoeirão, com os cuidados de prevenção ao COVID.
Disse que está acompanhando o asfaltamento dos bairros Regina Peres e Santa
Lúcia, maior centro comercial de Montes Claros. Agradeceu ao prefeito por esse
excelente trabalho. Agradeceu ao Osmani e Sérgio pelo patrolamento e
cascalhamento nos pontos críticos da comunidade de Santa Rita de Canacy e
Borá. Falou da reforma de algumas pontes, como em Cabaceiras, Mocambo
Firme, Cachoeira de Miralta. Falou que acompanha as obras do CEMEI de Miralta
que hoje passará a ser denominado Marcelino Lopes, homenagem ao homem que
faleceu ali. Mandou abraço para Mariza e a todos de Miralta. Disse que ele e o
companheiro Marcos Nem, através da ESURB, iniciarão o asfaltamento de
algumas ruas de Miralta. Cumprimentou Vinícius, da Secretaria de Serviços
Urbanos, pelo excelente trabalho realizado. Disse que sempre que há lixo no
bairro Alcides Rabelo e fazem a limpeza. Pediu a colaboração da população para
não deixar lixo na rua. Falou do restaurante popular que se tornou um verdadeiro
pensionato, como também ocorre no Mercado Central, onde os moradores de rua
tomaram conta. É preciso atitude urgente. DANIEL DIAS DA SILVA: Manifestou
tristeza pelas mortes causadas pelo COVID 19. O que ajudou foi a negação por
parte de autoridades mundiais e da principal autoridade do Brasil, que no início
negou a doença e a população descuidou. Falou de Jeferson, do sindicato dos
vigilantes que faleceu vítima, do Covid 19. Destacou as reformas das estradas,
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como em Curral do Meio. Sugeriu que façam pequenas partes das estradas entre
outras. Pediu atenção para as pontes que se encontram danificadas. Destacou dia
05 de outubro, dia Internacional dos professores, categoria que mais tem
trabalhado de forma remota ou online. Inclui ai todos os profissionais da educação:
assistentes de secretaria, auxiliares de docência, serventes de zeladoria,
monitores de informática, técnicos administrativos e todos lotados na Escola,
mesmo que não seja na sala de aula, pessoas que em Outubro precisam implorar
o direito ao recesso escolar. Cobrou o avanço do plano de carreiras para
servidores da educação. Continuará lutando, pois, sem educação o país não
avança. DOMINGOS EDMÍLSON MAGALHÃES: Falou que estamos entrando
num momento complicado para uma eleição municipal em todo o Brasil, na festa
da democracia. A vida é mais importante que qualquer bem ou situação. A
campanha deve ser para preservar as pessoas, não fazer reuniões com muita
gente, ter um plano para fazer uma campanha com segurança. Ressaltou que fake
news é crime, não contra o candidato, mas contra a democracia. A justiça agirá
com o rigor da lei. Não adianta querer atacar a honra e dignidade das pessoas. É
preciso fazer a campanha com responsabilidade, seriedade, ética, respeitando as
pessoas, mesmo os adversários políticos. O ser humano é um ser de
relacionamento. Portanto, deve implantar a cultura da paz, do respeito e da
solidariedade. Há espaço para todos. Pediu aos vereadores apoio ao Projeto que
dá entrada que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de fisioterapeuta na
equipe multidisciplinar de atenção a gestante durante ao período pré natal, parto e
pós parto. Destacou a importância desse profissional nessa equipe. Desejou a
todos, sucesso absoluto nessa campanha. Que seja uma campanha propositiva.
SEBASTIÃO ILDEU MAIA: Disse que esteve na prestação de contas do
município, na última quinta-feira. A secretaria de saúde tem em caixa cento e
quarenta milhões de reais. Falou da vereadora Néia que reclamou, pois, há
centenas de pessoas morrendo por falta de cirurgias eletivas. Falou de uma
pessoa que trabalhava no CEANORTE com uma hérnia, sofrendo, necessitando
de uma cirurgia. Falou que o que o prefeito fez em função da saúde é contratar.
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No Diário Oficial, do dia primeiro, há mais seis contratações para cargos de chefia
de unidades de saúde, com bons salários. Isso parece contrato de cabo eleitoral.
Faltam medicamentos básicos, médicos, materiais de proteção, exames nos
centros de saúde. Disse que o prefeito só quer contratar as pessoas e deixar
dinheiro em caixa. Isso não dá saúde para a população. Está surpreso porque há
apenas dezessete milhões na conta da iluminação pública. Devia ter mais.
Quando o prefeito assumiu a prefeitura havia quatorze milhões. Não colocaram
nem postos de extensão de energia. Falou do pessoal de Bela Vista, Santa Rosa
de Lima, Aparecida do Mundo Novo e Nova Esperança. Cobram extensão de
energia. Falou do povo que necessita até de uma geladeira para guardar leite,
bem como da segurança. Sugeriu a distribuição de merenda para as crianças e a
abertura da prefeitura para o povo. Será que só a prefeitura transmite o COVID ?
JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS: Agradeceu à Secretaria de Agricultura
porque começou o cascalhamento em Antônio Olinto. Pediu ao secretário para
retornar para lá e agilizar o trabalho. Agradeceu ao Osmani, Sérgio e ao prefeito
pelas obras em pontos críticos de Estreito de Miralta. Agradeceu pelas obras em
São Pedro da Garça. Falou que o pessoal da Avenida das Palmeiras cobra
redutores de velocidade. Pediu providências ao Brizolinha. Cobrou do secretário e
do prefeito, a estrada de Santa Rita Rural e de Calhau a São João da Vereda,
estrada que pertence ao estado. Solicitou providências ao DER para estrada de
São João da Vereda. MARIA HELENA DE QUADROS LOPES: Cumprimentou
lideranças do bairro Santo Amaro e anunciou que já começaram as reuniões
daquele bairro. com a COPASA para inicie ali a instalação da rede de esgoto,
benefício pelo qual luta desde 2017. O povo do bairro Santo Amaro era um povo
abandonado, mas hoje tem uma vereadora que luta por eles. Falou do muro do
CEANORTE, grande vitória. Hoje reivindica a reforma da guarita, reforço na
vigilância e reorganização da entrada do CEANORTE. Falou da UPA do Chiquinho
Guimarães. Anunciou que a vitória chegou bonita. O prefeito desafiou todos os
que ficaram no discurso e entregou um prédio maravilhoso para o povo do
Chiquinho Guimarães, comunidades adjacentes e todos da região sul, que terão
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saúde de qualidade. Acompanhou o trabalho do prefeito organizando a equipe de
qualidade que trabalhou lá. Acompanhou, fiscalizou e anunciou esse trabalho. Foi
seu primeiro requerimento. Essa Casa fez uma Audiência Pública dentro da
comunidade. Foi uma conquista dessa Casa junto ao prefeito Humberto Souto. Só
lamenta por quem torceu contrário. Disse que o prefeito é de obras completas. Ele
pensa no concreto e nas pessoas, assim como ela que não luta pela metade, mas
pelo cidadão montesclarense. Ergue a cabeça ao dizer que está entregando a
UPA completa para a saúde do povo de Montes Claros. Nós merecemos.
Agradeceu ao prefeito. SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS: Fez cobranças pelo
asfaltamento da zona rural e dos distritos. Falou de promessas que o prefeito fez
em campanha passada referente a progresso e desenvolvimento para o homem
do campo. Havia esperança que contemplaria distritos de nossas comunidades
rurais. Disse que mesmo que fosse obra eleitoreira, o povo agradeceria. Após
esperar o povo de Nova Esperança foi atendido. Agradeceu. Lembrou que cinco
vereadores da bancada rural cobraram a ponte de Cabeceiras que estava caindo.
Fizeram a ponte para posteriormente fazer por completa. O prefeito pediu a
contrapartida do povo. O vereador Ildeu até disse que era uma vergonha, pois, o
povo paga impostos. Houve a doação da madeira e a prefeitura entrou apenas
com a mão de obra. APARTEANDO – ILDEU MAIA: Confirmou sua fala. Há
descaso com o povo da zona rural. Falou que em Santa Rosa de Lima, Miralta e
Canto do Engenho reclamam do serviço da COPASA, pois, começam e não
terminam. Questionou porque a prefeitura não fiscaliza e faz o serviço andar.
Agradeceu pela reforma do Posto de Saúde de Santa Rosa, onde colocou emenda
parlamentar e espera que seja uma reforma de qualidade. SÉRGIO PEREIRA:
Falou que esteve em Barreiras, onde há descaso com a população, por causa da
estrada estragada. Há descaso com Barreiras, Lavaginha e toda região.
APARTEANDO – MÁRLON XAVIER OLIVA BICALHO: Ressaltou que esteve na
prestação de contas onde houve uma bela apresentação de números, porém, isso
não chega à população. Foram aprovados mais de cento e vinte milhões do Covid.
Espera que a UPA do Chiquinho funcione de forma adequada, não como o Alfeu

Fl.7
de Quadros, que funciona de forma sucateada. Quando fez a fiscalização a UPA
não estava em condições de funcionamento. Percebe pessoas com Covid com
dificuldades de internação nos hospitais, não conseguem teste rápido e nem
tratamento adequado. Há´muito dinheiro em conta, mas não chega para as
pessoas. Há falta de gestão e competência para tratar com dinheiro público. O
povo e a Câmara tem dado condições ao prefeito para trabalhar. Com cento e
vinte milhões, a UPA devia funcionar para que as pessoas não se acumulassem
no Alfeu de Quadros ou HU. Falaram que a UPA era um Hospital de campanha.
Chegou lá e viu os respiradores encaixotados. Criticam-no pela fiscalização, mas
esse é seu papel. Luta por uma saúde de qualidade em Montes Claros. Não teme
fake news, não deve nada a ninguém. Disse que é guiado por Deus e por sua
consciência. Há muito dinheiro e podem melhorar a saúde de Montes Claros.
SÉRGIO PEREIRA: Espera que o prefeito faça a estrada de barreiras.
VALDIVINO ANTUNES DE SOUZA: Falou do dia Nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde., pessoas que realizam trabalho árduo, principalmente na
zona rural. Pediu valorização desses agentes.APARTEANDO – ELAIR AUGUSTO
PIMENTEL GOMES: Falou de reunião com moradores do Jardim Olímpico na
Secretaria de Meio Ambiente, onde foi apresentado projeto da praça Olímpica. O
projeto ficou bonito e espera que seja concretizada para lazer de moradores
daquele local. Cobrou a troca de lâmpadas por LED, dois braços de lâmpadas e
rotatória para o bairro. Falou de acidente no cruzamento da Avenida dos Militares
com a rua Padre Feijó, no bairro Santa Rita, próximo à praça Joãozinho de Dodô.
Cobrou do presidente da MCTRANS que engenheiros façam análise para
providências no local. Agradeceu pela troca de lâmpadas no bairro Santa Rita.
Lembrou projeto aprovado para colocação de redutores de velocidade na Avenida
São Judas. Solicitou a colocação dos redutores. VALDIVINO ANTUNES: Falou da
troca de lâmpadas no Mercado, da necessidade do Restaurante Popular, Casa do
Idoso, salão de velórios do Alto São João, trevo da Sion e da Cowan e sinalização
no local. Lembrou o “Outubro Rosa” e a necessidade de prevenção ao suicídio, o
apoio familiar. Destacou a rua Rivera onde falta cinquenta metros de asfalto, como
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na rua J. Está contente em fazer esse trabalho para a comunidade. Falou de
catarata, vesícula, hérnia e cirurgias que necessitam fazer. O médico é fiscalizado
e não pode fazer nem na emergência. Se há dinheiro em caixa, sugeriu liberar e
fazer essas cirurgias. APARTEANDO – IDELFONSO PEREIRA ARAÚJO:
Destacou o “Outubro Rosa”. É bonito divulgar, mas, mulheres que precisam fazer
mamografia não conseguem agendar no Sistema Único de Saúde. Todo recurso
está para o tratamento do COVID. Destacou que não é só o COVID que mata. O
câncer mata muito. Pediu atenção à secretária de saúde e ao prefeito de Montes
Claros. Destacou a dificuldade de exames e cirurgias eletivas. Com a pandemia
tudo foi suspenso, mas, o prefeito precisa autorizar as cirurgias eletivas. Os
médicos esperam para fazer esse trabalho. Só dependem da autorização da
Secretaria de Saúde, mesmo que seja em quantidade pequena. Falou de uma
pessoa que está fazendo “vaquinha” para conseguir três mil e quinhentos reais,
fora a parte dos hospitais, para fazer a cirurgia de próstata. Falou de estradas:
Capivara, Riacho do Meio, Três Irmãos, Lagoa dos Freitas, onde passaram
máquina, mas não colocaram cascalho e a situação ficou pior porque a poeira está
intensa. Ficaram galhos de estradas onde não terminaram. AILTON SOARES
DOS REIS: Falou do transporte coletivo, bancos estragados, atrasos. Referiu-se
às linhas: 3302 e 2603 (Facela/Primavera). Falou de empresa que não pagava
ticket de alimentação para funcionários. Criticaram porque esteve lá. Falaram que
fazia politicagem. Ressaltou que foi chamado lá pela população que paga seus
salários. Disse que não está contra a empresa, mas quer que faça o trabalho que
deve ser feito, com serviço de qualidade. Agradeceu ao prefeito e ao Brizolinha
que atenderam suas reivindicações da Avenida Rui de Albuquerque, retirando do
local “olhos de gato”. Pediu que coloquem na Avenida, a sinalização de proibido
estacionar e parar. A Avenida, indicação sua, foi um ganho para o bairro. O
prefeito faz, mas é o vereador que indica. APARTEANDO - MARTINS LIMA
FILHO: Falou que indicou a rua Machado de Assis, no Vilage I, para
pavimentação. Anunciou que os trabalhos continuam no grande Renascença. Há
uma ponte de concreto na Avenida Minas Gerais. No local deve haver intervenção,
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pois, não há aterro. Avisou ao pessoal da Vila Verde que a COPASA está firme
com relação à rede de esgoto. O posto de saúde na sua região está na fase de
reboco. A população muita ganha com a Administração do prefeito Humberto
Souto. APARTEANDO – RODRIGO MAIA OLIVEIRA: Falou que daqui há
quarenta dias teremos o pleito das eleições, única oportunidade do cidadão, do
eleitor, do mais rico ao mais simples, opiniar na vida política do município.
Destacou a importância do eleitor nesse pleito. Chamou atenção para os fake
news e a candidatos que se apresentam com promessas mirabolantes. Não se
fazem doação de campanha porque o político é bonito, mas há interesse. O eleitor
deve saber se seu candidato recebe doações e de quem elas vem. Na campanha,
começam “safadezas” que ocorrem na política. O candidato que compra o eleitor é
o mesmo que se vende. Falou do anel rodoviário sul que liga as saídas de
Pirapora a Bocaiúva. Cobrou do governador a entrada do bairro São Geraldo II,
obra no local que ficou esquecido, há anos, há acidentes e não cabe ao prefeito,
pois é rodovia. SOTER MAGNO CARMO: Cumprimentou a todos. APARTEANDO
– VALCIR SOARES SILVA: Parabenizou o prefeito pela limpeza no Parque
Mangues. Cobrou a limpeza no Parque Sul. Falou de Requerimento para
beneficiar cadeirantes. Solicita balança apropriada para pesagem de pessoas com
mobilidade reduzida. Há orçamento de mais de cem milhões na saúde. Encaminha
requerimento ao prefeito e Secretária Dulce para garantirem ao cadeirante esse
direito de pesar. Trata-se de pedido de uma classe que muita necessita. Pediu
urgência ao prefeito, no atendimento quanto ao asfalto para as ruas de São João
da Vereda: do Pequizeiro e Américo de Paula, ruas já garantidas no orçamento.
Falou que encaminhou ofício para Tibiriçá, para o governador e para o deputado
Arlen e já se iniciou o trabalho nas estradas de São João da Vereda. Pediu que a
população fiscalize. APARTEANDO – CLÁUDIO RODRIGUES DE JESUS:
Solicitou ao prefeito a extensão de rede, especialmente para a Avenida Brasília,
no bairro Maracanã, com vinte e seis postes. Agradeceu a Secretaria de Serviços
Urbanos e ao prefeito que autorizou fazer as canaletas na rua Agapito dos anjos,
no Cândida Câmara. Agora será na rua Primeiro Centenário. Através de
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requerimento solicita para local próximo a rua Queluz, no grande Maracanã/
alterosa, intervenção onde há um barracão. É preciso fazer a intervenção e
indenização da família que está no local. Pede ainda providências para a rua
Coração de Jesus, próximo à rua Vinte, onde há uma casa no meio da Avenida. O
município tem terrenos que pode ser utilizados como compensações. É preciso
resolver essas questões no grande Maracanã e Major Prates. Falou da transição.
Havia mais de cinco mil lâmpadas queimadas na Administração anterior. Fizeram
investimentos. Disse que tem vereador que fora secretário e não colocou uma
lâmpada na zona rural, nem nos distritos como Claraval, Morro Vermelho e Canto
do Engenho. Foi feito pagamento a REMO para fazer extensão de rede no
Ibituruna e investimento em projetos parados como na região do bairro José
Coreia Machado, onde colocaram postes. Não se pode voltar ao atraso que muitos
querem. APARTEANDO – ALDAIR FAGUNDES: Manifestou sentimentos de toda
a Casa pela ausência do grande profissional Ricardo Assis. A reunião passada foi
suspensa em razão do seu falecimento. Manifestou sentimentos à família e
registrou ser feliz em conviver e crescer com profissionais e servidores da
envergadura de Ricardo. Registrou o momento que toda Casa se consternou com
a sua passagem. Falou da prestação de contas do município e da saúde. Não se
pode distorcer as informações. Há um saldo de cento e quarenta e dois milhões.
Para se ter uma ideia, trinta e dois milhões é da UNIMONTES. Tudo passa pelo
município. Lembrou que em Janeiro de 2017, havia dívida com laboratórios de
mais de quatro milhões. Dos duzentos e noventa itens de medicamento do SUS,
mais de 70% não estavam disponíveis. Laboratórios não queriam fornecer para
Montes Claros. Isso é vergonha. Não se sabe o que será o COVID e se há
possibilidade de uma segunda onda. Estamos na mão do melhor gestor que age
em responsabilidade com a secretária na gestão de recurso públicos. Falou das
cirurgias eletivas. A secretária disse que foram proibidas pelo estado porque leitos
ficam comprometidos pela questão da COVID. Devia haver junta médica para os
casos que correm o risco de transformar em urgência. Falou do secretário
Osmani, que foi injustiçado, educado e prestativo que não tem um microfone para
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se defender de acusações injustiças. Disse que esteve com ele. O município tem
mais de seis mil quilômetros de estradas e muitas demandas. Deu exemplo do
programa Pró-Água, que funcionava com quatorze servidores. Não atendia
cinquenta associações. Hoje atende com dois servidores a setenta e oito
associações. Manifestou apoio e gratidão ao secretário Osmani Barbosa.
APARTEANDO - WILTON AFONSO DIAS SOARES: Cumprimentou o pessoal do
CERST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, de grande importância
com servidores capacitados. Parabenizou o pessoal do Estratégia Saúde da
Família do bairro Santo Inácio, pelos seus dez anos. Falou de requerimento, no
qual solicita ao prefeito a ampliação do estacionamento do Mercado, para
melhorar para os comerciantes e para quem frequenta o local. Agradeceu ao
prefeito por retornar ao horário do Mercado, atendendo ao seu pedido. Agradeceu
ao secretário Vinícius Versiane e sua equipe que promoveu uma grande limpeza
no bairro Todos os Santos II, atendendo a população de Montes Claros. SOTER
MAGNO CARMO: Parabenizou o prefeito pelo seu dia. Destacou que a sua
gestão mostra que é um competente e responsável gestor público. Falou da
Semana de Proteção Animal. Parabenizou os protetores animais. Se não fossem
estes, a causa animal teria problemas mais sérios. OS protetores fazem a
diferença. Mostrou fotos de animais recolhidos por ele e sua filha Jamile, a quem
agradeceu por seu apoio. Esses animais se encontram em sua casa como animais
de estimação. Alertou para época de eleições onde aparecem milhares de
protetores, que usam a causa animal como bandeira política. Disse que para ele e
sua filha, a causa animal e ambiental estão acima de questões política. Os
animais gozam de ração e cuidados em sua casa. Parabenizou os protetores e
anunciou que o castramóvel está pronto e só depende de liberação do conselho
para funcionar. Falou do “Outubro Rosa” e da importância da prevenção do
câncer. Parabenizou a Associação Presente, à dra. Príscila. Ali faz um trabalho
voluntário. Pediu apoio da sociedade à Instituição pois, estão construindo hospital
de tratamentos paliativos para cuidar de irmãos menos favorecidos. Mandou
recado para uma vereadora que esteve no bairro Independência, dizendo ter

Fl.12
asfaltado as ruas: do Pedestre, Alemanha e Alameda das Américas. Disse que
quem asfaltou essas ruas foi o vereador Soter Magno com o apoio do prefeito. É
feio aproveitar da inocência das pessoas para se promover politicamente. É
preciso trabalhar e mostrar resultados. Ser político não é mostrar o que fará, mas
com dignidade, mostrar o que já fez. Falou da crise da água, reflexo da
irresponsabilidade humana. Com queimadas, abertura de poços, uso
indiscriminado do lençol freático, todos morreram de sede. Destacou a
necessidade de preservação ambiental, dedicação à natureza e meio ambiente,
que é uma bandeira desse vereador, enquanto Deus permitir. ENTRADA DE
PROPOSIÇÕES: Projeto de Decreto Legislativo - Referenda nos Ter Termos do §
3° do Art. 165 da LOM, a Abertura de Crédito Adicional Extraordinário no
Orçamento Vigente Previsto no Decreto 4.104, de 21 de setembro de 2020, do
Município de Montes Claros. Emenda ao Projeto de Lei 98/2020 - Que Estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de Montes Claros para o Exercício de
2021; Projeto de Lei n" 98/2020 - Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
de Montes Claros para o Exercício Financeiro de 2021; Projeto de Lei nº 99/2020 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Criar o Complexo Ecológico Jardins da
Serra do Mel e dá Outras Providências; Projeto de Lei nº 97 - Autoriza o
Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Vigente e
dá Outras Providências; Projeto de Lei nº 100/2020 -Dispõe sobre a
Obrigatoriedade da Fisioterapeuta na Equipe Mlultidisciplinar de Atenção à
Gestante Durante o Período do Pré-natal, Parto e o Pós-parto, bem como Obriga
as Maternidades Hospitalares Congêneres da Rede Pública e/ou Privada do
Município de Montes Claros/MG, a Permitir a Presença de Profissionais
Fisioterapeutas Durante o Período de Pré-parto. Parto e Pós-parto, sempre que
Solicitado pela Parturiente e dá Outras Providências; Projeto de Lei nº 101/2020 –
Concede Título Declaratório de Utilidade Pública Municipal à Associação dos
Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Comunidade Pau Ferro; Projeto de
Lei nº102/2020-Denomina Rua Manoel Games Matozinho no Bairro Jardim
Olímpico. ORDEM DO DIA: Foram aprovados em Regime de Urgência: Projeto de

Fl.13
Lei nº 95/2020 - Concede Título Declaratório de Utilidade Pública à Associação
CT Cássio Werneck e Projeto de Lei nº 94/2020 - Concede Título Declaratório de
Utilidade Pública à Associação de Futebol de Clube Amadores do Norte de Minas;
Foram aprovados em ùnica Votação: Projeto de Lei nº 90/2020 - Denomina Praça
Olímpica, no bairro Jardim Olímpico; Projeto de Lei nº 92/2020 - Denomina PréEscolar Municipal Marcelino Lopes (no Distrito de Miralta); Projeto de Lei nº
96/2020 - Denomina Praça Clemente Oscar, Projeto de Lei nº 73/2020- Denomina
Praça José Wilson Drumond Versiane (Morada do Sol), Projeto de Lei nº 88/2020Denomina UBS Olga Ribeiro da Silva (no bairro Renascença).e Projeto de Lei nº
89/2020.- Denomina Praça Dr. Antônio Augusto Barbosa Moura(em frente ao
Chimarrão). REQUERIMENTOS: Foram aprovados e encaminhados os
requerimentos dos vereadores: Valdivino Antunes, Valcir Soares, Daniel Dias,
Cláudio Rodrigues, Wilton Dias, Maria Helena Lopes. 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, 06 de Outubro de 2020.

