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ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª (QUARTA)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS.

Aos vinte (20) 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, Raimundo Pereira
da Silva, 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: Esclareceu o discurso feito semana passada,
referente à decisão precoce do prefeito Humberto Souto, de fechar o município.
Lembrou que em relação à saúde, todo diagnóstico precoce tem grande chance
de cura. Criticou o governo federal ou estadual. Em Montes Claros, o número de
óbitos em relação a outros municípios do estado ou país é menor. A decisão do
prefeito foi correta. Com relação a cirurgias eletivas, o município tem que fazer
essa intervenção precoce, de voltar antes do estado. No hospital de Januária
foram retomadas as cirurgias e adquiriram um respirador mecânico. Pediu que
aqui, o prefeito e a secretária de saúde tomem as decisões para retorno das
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cirurgias eletivas. Com cento e quarenta milhões em caixa, dá para fazer quase
setenta mil cirurgias eletivas. O mercado de cirurgia particular está o dobro do
preço por causa do aumento de demanda. Lembrou que com a gestão plena, o
município tem total autonomia para gerir a atenção primária, secundária e
terciaria. Na gestão passada, só tinha autonomia da primária. Pediu uma decisão
rápida. Agradeceu o Secretário Vinícius Versiane pela limpeza na rua Cosme
Antunes. Lembrou que há indicação do vereador Raimundo para asfaltamento
dessa rua. Pediu aos moradores cuidado com o acúmulo de sujeira. DELCINÉIA
SANTOS SILVA: Agradeceu a Deus pela chuva. Falou dos moradores do Vila
Real e Interlagos que sofrem pelos estragos causados pelo período chuvoso.
Dessa vez não danificou o asfalto, mas há muita lama, porque a parte alta não foi
asfaltada. Agradeceu ao secretário Vinícius que logo lhe atendeu, autorizando a
limpeza, retirando a lama das ruas: Rivera, Belize e Alameda das Américas.
Destacou que casas na Vila Real foram inundadas de água. Cobrou os quebraáguas na rua Jorge Correia de Brito e na rua Lagoa Santa Helena (Bairro
Carmelo). Há casas no Vila Real que não eram inundadas e foram dessa vez.
Através de ofício, solicitou ao prefeito, quebra-água entre as ruas: Rivera e Vinte e
Um de Abril, como um paliativo, pois o importante é fazer a drenagem nesses
locais. MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DIAS: Cumprimentou os médicos e
sua filha dra. Brenda, pelo seu dia. Agradeceu ao deputado federal, doutor
Marcelo Freitas, pela emenda de asfaltamento, destinada aos distritos de: Miralta
e Vila Nova de Minas. Destacou parceria do parlamentar e essa vereadora, que
impulsiona crescimento da cidade..Os moradores agradecem ao deputado.
Cumprimentou as comunidades: Tiririca, Pipoca, Nova Esperança, Planalto Rural
e Ermidinha que retomam às reuniões de suas comunidades, com os devidos
cuidados.. Falou do patrolamento e cascalhamento em Tabuas, com seguimento
para Monte Alto e Planalto, Marcela e comunidades adjacentes. Falou que as
comunidades sofreram com o período extenso de seca. Os poços artesianos
baixaram a vazão. Com as chuvas, espera que através das barraginhas, feitas
pelo convênio do CODEMA, segurem água e reponham o lençol freático para
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recuperar aos poços artesianos. Ressaltou a necessidade de continuarmos com
os cuidados diante da pandemia. O melhor é usar água e sabão, manter o
distanciamento, usar máscaras. Todos os dias há óbito pela Covid na nossa
cidade. Cobrou o retorno das feiras livres, conforme cobram o pessoal da zona
rural. MARTINS LIMA FILHO: Agradeceu a Deus pelo dom de sua vida e por
todos que comemoram a vida, nesse momento difícil que vivemos. Falou da ponte
de ferro do JK. Sabe que a VLI e a prefeitura já ajustaram e assinaram o termo de
conduta. Foram resolvidos entraves para a construção, duplicação daquela ponte.
Continua na luta pela pavimentação da rua Machado de Assis, no Vilage I. Disse
aos horteiros do bairro Tancredo Neves, que a horta será utilizada para fomentar a
feira livre do Renascença. Falou sobre as cobranças quanto ao desvio de água na
rua João Martins com a Avenida Ipanema. A Secretaria de Infraestrutura fará obra
para amenizar a situação para melhora a condição de vida de todos. Destacou
que esteve com a engenheira da Construtora que construirá a Academia de
Saúde, no bairro Tancredo Neves, na rua Quatro, conhecida como rua do Lixão. O
mais importante é que acabará com tonelada de lixo ali depositado. VALDECY
FAGUNDES DE OLIVEIRA: Falou de reunião com representantes do COREN –
Conselho Regional de Enfermagem para ouvir as solicitações dessa classe.
Parabenizou o trabalho brilhante dos enfermeiros e da classe médica, nas
pessoas de Dr. João Paulo, Dr. Valdivino e Dr. Márlon, principalmente, nesse
momento difícil que passamos. Ressaltou a necessidade de continuar com os
cuidados com a Covid. Disse que esteve em Miralta, Nova Esperança, Cachoeira
de Miralta, Vila Nova de Minas, Samambaia e Poço Novo. As cobranças são as
mesmas: reformas das estradas, cascalhos e patrolamentos em pontos críticos.
Fiscalizou a obra do Regina Peres /Santa Lúcia. Solicita da empresa a conclusão
dos meio-fios. Falou da rua Quinze do Interlagos, que precisa de um tapa buracos
de qualidade e instalação de bueiro. Falou do asfaltamento do Distrito de Miralta e
serviços no CEMEI Marcelino Lopes. Solicitou instalação de redutores de
velocidade para a rua Capitão Eugênio. Cobrou do prefeito, a reabertura do
restaurante popular que foi fechado em 16 de outubro de 2016, a construção de
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um cemitério municipal e reforma do Mercado Central. RAIMUNDO PEREIRA DA
SILVA: Falou de seu primeiro emprego, quando jovem, na Indústria de Malas SINCOMALAS. Destacou a felicidade em ter a primeira oportunidade e a gratidão.
Amigo é quem demonstra afeto e amizade. Disse que passou por momentos
difíceis mês passado, mas, encontrou vereadores que lhe manifestaram alento,
afeto, amizade e cortesia. Agradeceu pela amizade, respeito e carinho que valem
muito. Quando temos um amigo, carregamos para sempre a gratidão. Ao amigo
verdadeiro não se compra. Falou que caminha com o prefeito e agradeceu pela
colocação de manilhas na rua Campo Azul. Destacou a proteção de Deus para
vencer os obstáculos. Disse que foi chamado não para trazer divisão, mas para
trazer felicidade aos que lhe procuram. SOTER MAGNO CARMO: Agradeceu a
Deus pelas chuvas que chegam na nossa região. Para muitos acabou a seca, mas
ano que vem, no mês de agosto ou setembro, volta a mesma situação de
caminhão-pipa, falta dágua. Cobra dos representantes do povo do norte de Minas,
em especial de Montes Claros, da bancada do norte, do deputado Marcelo Freitas,
que olhem para essa região, para as barragens. Cobrou as barragens. Alguns
preferem entregar caminhão-pipa a segurar água das chuvas, que vai para o mar
e não para o povo que está sofrendo. Temos que unir as forças políticas dessa
região para buscar essas barragens. A barragem de Congonhas é uma
possibilidade para resolver o problema de água de Montes Claros, mas, preferem
buscar água do rio São Francisco para trazer cá obra de quatrocentos milhões. É
uma vergonha para os políticos de Montes Claros. Falou da ponte do JK, cobrança
desse vereador e obra que devia estar pronta há um ano, mas a VLI impede. É
preciso entrar na Justiça para que essa obra de um milhão, que tanto beneficiará o
povo, seja realizada. O povo não pode pagar por essas empresas que impedem o
desenvolvimento de Montes Claros. A prefeitura deve entrar na Justiça. Falou da
UBS do Renascença que agora é UBS Olga Ribeiro da Silva, grande mulher que
criou muitos filhos. A UBS é um pleito seu, através do deputado Gil Pereira, de um
milhão e quarenta e cinco. DOMINGOS EDMÍLSON MAGALHÃES: Falou da
chuva torrencial que caiu na cidade e dos transtornos em vários pontos. Destacou
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o Santo Antônio II e Regina Peres, onde o asfalto não estava concluído e
ocorreram problemas. Falou da rua Aloísio de Quadros, onde três dias após o
asfalto, houve intervenção da COPASA para uma ligação de água e não fez a
recomposição do asfalto. Esteve fiscalizando com a TECNOPAVE e COPASA para
tomar as providências necessárias. É preciso planejamento das ações. Falou que
o prefeito autorizou o término de pequenos trechos no Regina Peres e Santa Lúcia
II. Agradeceu ao prefeito. Ressaltou que a vida é uma passagem. Não adianta
ganhar a eleição pisando no adversário político, pagar para retirarem material
onde o candidato coloca, como fizeram com seu material. Tem certeza que Deus
age na hora certa. Não adianta rancor ou ganância para destruir o trabalho dos
outros. As pessoas têm história. Não se pode retirar o voto definido no coração
delas. Falou de áudio referente a pessoas que foram pagas para retirarem seu
material de campanha. Lamenta esse tipo de conduta, esse tipo de campanha.
VALDIVINO ANTUNES DE SOUZA: Parabenizou a todos os médicos. Falou que
ontem esteve com o secretário Brizolinha e com o pessoal de aplicativos que
esperam a legalidade da profissão. Aguarda projeto para isso. Falou dos bairros:
Vera Cruz e Nossa Senhora das Vitórias, onde colocaram quebra-molas e será
proibido o tráfego de carros pesados. Parabenizou o doutor João Paulo, pelo
trabalho de asfaltamento no bairro Cidade Industrial. Pediu atenção do prefeito
para o bairro Castelo Branco. Falou da região do Carmelo, onde falta o asfalto da
rua Onze e outras em locais mais altos que precisam do asfalto. Ressaltou o
quadro da Covid que permanece. As pessoas estão banalizando. Destacou o Dia
da Filantropia. Parabenizou Soter e Júnior pela ponte. Lembrou que também fez
requerimento para essa obra, em 2013. Lembrou o bairro Planalto e o
recapeamento da rua Castro Alves que foi feito. Faltam as ruas: J, Vinícius de
Moraes e Pau-Brasil. APARTEANDO – IDELFONSO PEREIRA ARAÚJO: Cobrou
do prefeito a instalação das Academias do deputado Tadeu Martins. Já faz dois
anos que estão no depósito. Cobrou a instalaçao no bairro Doutor João Alves,
Acácias e outras. Cobrou da ESURB, do presidente Edílson, a colocação de meiofios nas ruas: Trinta e Dois, Santa Cruz, que foram asfaltadas. Os moradores

Fl.6
precisam fazer passeios de suas casas e não conseguem porque a ESURB está
demorando muito. Cobrou as cirurgias eletivas. Muitos procuram vereadores
porque não conseguem agendar essas cirurgias e não tem dinheiro para pagar.
Pediu a sensibilidade do prefeito para liberar essas cirurgias, pelo menos, as mais
urgentes. Falou de uma pessoa que precisa de uma cirurgia de rins e fica em onze
mil reais. É muito caro. Há pacientes ficando cegos, sem poder fazer a cirurgia.
Ressaltou a falta do cascalho para a estrada de Riacho do Meio. Cobrou
providências do secretário Osmane. Parabenizou o vereador Júnior e o prefeito
pela UBS do Vitória II, que está quase pronta. SEBASTIÃO ILDEU MAIA:
Cumprimentou a todos. APARTEANDO – SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS:
Disse que hoje será dado o primeiro passo para indicação dos seiscentos mil de
emendas do Orçamento para a população. A doutora Macreidy coloca as emendas
para apreciação dos colegas vereadores e nenhum vota contra. Disse que colocou
cinquenta mil para Miralta, para a rua Capitão Eugênio, reforma do ESF. Para
Aparecida do Mundo, colocou para a educação. Também colocou emenda para a
Escola Alexandre Martins Durães, em Vila Nova de Minas. Agradeceu e lembrou
que faltam cumprir algumas. Disse que se houver dúvidas sobre a emenda da rua
Capitão Eugênio, que é sua, podem vir aqui que ele comprova. Está na hora da
população rural cobrar de seu vereador. Cobrou do prefeito, estrutura para o bairro
Canela II, que inunda no período de chuvas. Exigi do prefeito, atendimento de
qualidade para o bairro Canelas II. ILDEU MAIA: Falou que colocou emenda de
trezentos e setenta e cinco mil reais para recapeamento em Vila Nova de Minas,
bem como para CEMEI de Nova Esperança e outros. Falou ao prefeito da
necessidade de emergências em algumas questões. Há obras como da ponte do
SOCOMIL, e a da Avenida Vicente Guimarães que já deviam ter terminado. São
situações que incomodam as pessoas e o trânsito. Há suspeita de aditivos nas
obras do município. Citou a obra da Manoel Caribé Filho que era de dez milhões,
quinhentos e setenta e nove mil reais, seiscentos e sessenta mil que teve aditivo
de quase seiscentos mil reais, chegando a onze milhões, cento e trinta e nove mil
e duzentos e sete reais. Disse que há outras. Essa Administração parece, mas
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não é. Falou que há duplicidade de empresa no sistema da prefeitura.. Duas
empresas são contratadas ao mesmo tempo para fazer o mesmo serviço. Pediu a
atenção do Ministério Público. Ressaltou q questão das cirurgias eletivas. Tem
muita gente morrendo, e o prefeito não libera. Dizem que o governo não libera.
Isso é conversa. A secretaria de saúde fez prestação de contas. Há cento e
quarenta milhões e as pessoas estão morrendo por falta de cirurgias e exames.
Isso é um crime, não tem explicação. DANIEL DIAS DAS SILVA: Cobrou da
MCTRANS faixa elevada para segurança de pedestres em frente ao Parque
Municipal, conforme requerimento. Falou do projeto que cria Complexo de
Parques do Ibituruna, para preservar áreas verdes do local. Cobrou o Parque dos
Mangues na sua região, que precisa de cerca, playground para atender à
população. Questionou se, por ser mais afastado, o Parque não será de
qualidade. Fez aleta à Secretaria de Meio Ambiente. Etão construindo Parque em
frente ao Belvedere, mas, em frente ao condomínio Monte Solar, pessoas estão
jogando lixos nas lagoas. Isso afetará a lagoa do Interlagos, abastecida por águas
que descem dali. Pediu uma vistoria. Falou de Requerimento de sua autoria para
criação de plano de drenagem do Município de Montes Claros. Dizem que já
existe, mas onde está? É possível retirar do Fundo Municipal de Investimento e
fazer planejamento para drenagem das águas pluviais. Recebeu solicitação dos
bairros: Santa Rita, Canelas, Alterosa, José Correia Machado e Carmelo. Cobrou
o plano municipal de drenagem. JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS:
Cumprimentou a todos. AILTON SOARES DOS REIS: Pediu à ESURB para
colocar meio-fios nas ruas que fez o asfalto. Falou de reunião no bairro Novo
Jaraguá, onde as pessoas cobram as pistas elevadas, pelo menos no trajeto do
lotação, bem como na Avenida Rui de Albuquerque, para onde já fez a solicitação,
diversas vezes. Nesse último final de semana, houve acidente próximo ao posto
de saúde. Não se pode esperar tragédia, para a INTER TV cobrar. Parabenizou o
prefeito, mas lembrou que não pode parar. No Jaraguá falta pista de caminhada,
Academias ao Ar livre. O serviço não pode parar. APARTEANDO -VALCIR
SOARES SILVA: Cumprimentou a comunidade de São João da Vereda, onde é
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majoritário. Falou da reforma da Escola no local, cadeira para Consultório
Odontológico e reforma de estradas. Destacou emenda de sua autoria, para
asfalto na Comunidade. Ontem o prefeito autorizou. Agradeceu ao prefeito por
atender seu pedido. Destacou o bairro São Geraldo, onde o muro de Sueli caiu,
com a chuva, e danificou a Avenida do Vargem Grande. Hoje, solicita das
Secretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos que façam no local uma limpeza
e recuperem o estrago. Destacou requerimento no qual pede a reforma do
Estratégia Saúde da Família do bairro São Geraldo. APARTEANDO – WILTON
AFONSO DIAS SOARES: Ressaltou a necessidade de iluminação para a Avenida
Bicano e Manoel Caribé Filho. Cobrou do secretário Vanderlino, pois, há recurso,
disseram que ficaria pronta em sessenta dia e até agora, nada. Disse que esteve
com o secretário Edílson no Parque Sul e o prefeito determinou que façam o
acesso àquele bairro.. Falou ao pessoal da ZOONOSES que cobram as botas e
materiais que precisam. Disse que Shirley, com muita presteza, mostrou- lhe a
Ordem de Compra, do dia 20 de Setembro. Em dez dias, o pessoal receberá os
equipamentos. APARTEANDO – MÁRLON XAVIER OLIVA BICALHO: Falou da
Assessoria da Casa, que apresentou as emendas impositivas para serem
preenchidas. Ressaltou a falta de respeito do prefeito para com essa Casa, num
momento que devia mostrar transparência e equidade para com os vereadores, o
que gerou uma desconfiança, no referente ao respeito aos poderes Executivo e
Legislativo. Disse que nenhuma de suas emendas, em todos os anos, foi
cumprida. Houve a reforma do Mercado Sul, mas o secretário frisou que não se
tratava de dinheiro de emenda impositiva, mas era gasto próprio do Tesouro do
município. Podia ser evitado esse atrito. Continuou a mesma politicagem, só
beneficiando quem está na base. Ressaltou não ser atendido em seus
requerimentos, praticamente em nada. Disse que sobrevive, politicamente, de
trabalho paralelo que realiza. Para a próxima legislatura, caso o prefeito seja leito,
que haja transparência de fato. Sobre as cirurgias eletivas, disse que há
pactuação do município. A secretária compra um número de cirurgias na Santa
Casa, Aroldo Tourinho, etc e deve cobrar a execução dessas cirurgias.. Como se
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criam fundos para infraestrutura, deve-se cuidar das pessoas também. Sugeriu
que, dos mais de cento e vinte milhões do Covid, pode se buscar um meio legal de
utilizá-lo para a saúde em geral. Disse que no Covid não foi utilizado nem dez
milhões. Questionou onde se utilizou o recurso. Administrar é cuidar das pessoas
e da saúde do município. JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS: Falou da
Comunidade de Poço Novo que está de luto pela perda de dona Francisca Martins
dos Santos, que desenvolveu grande trabalho na comunidade, mãe de Júlio,
presidente da Associação. Pediu o conforto para todos da Comunidade de Poço
Novo. Agradeceu ao prefeito e secretário Osmane pela obra de patrolamento e
cascalhamento das estradas de: Estreito de Miralta, Tabuas, Estrada da Produção,
obra importante. Agradeceu pelo trabalho da patrol na comunidade de Santa Cruz
e Caiçarinha. Fizeram lá o tapa-buraco, agora solicita a retirada da água.
Agradeceu ao prefeito pelo asfalto de Miralta. Cobrou do presidente da ESURB e
do prefeito, redutores de velocidade para a Avenida principal. Aguarda do
Brizolinha, os redutores de velocidade da Avenida das Palmeiras, solicitação que
fez a comunidade através de abaixo-assinado. Agradeceu ao secretário Osmane
pelo trabalho de patrolamento e cascalhamento na Comunidade de Antônio Olinto.
Falou que o prefeito já autorizou a reforma das estradas de Santa Rita Rural e
cobrou reforma no trecho de Calhau a São João da Vereda. APARTEANDOEDMÍLSON MAGALHÃES: Informou que o viaduto do Roxo Verde será entregue,
em no máximo, dez dias. JOSÉ MARCOS: Cumprimentou e parabenizou Socorro
e o prefeito pela obra de reforma do Hospital Alfeu de Quadros, que atende ao
grande Delfino. MARIA HELENA DE QUADROS LOPES: Cumprimentou a nova
diretoria da Associação de Olhos Dágua, na região de Pentáurea, na pessoa de
seu presidente, Luís Alves. Desejou sucesso e reafirmou parceria junto à
comunidade. Anunciou as máquinas para essa região e Lagoinha, bem como para
Palmeiras, Mato Seco. Saindo de Ermidinha, as máquinas irão Lavaginha, Agrovila
e Rio da Serra. Anunciou que o prefeito Humberto Souto autorizou o asfalto das
ruas para Ermidinha. Essa semana, estará lá com o secretário Vanderlino para
definir como será. As máquinas de Lagoa dos Freitas e Três Irmãos voltaram para
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completar o serviço com o cascalhamento, em trechos críticos. Falou dos
motoristas de APPs, que se reuniram com Brizolinha na MCTRANS. O prefeito
autorizou viabilizar dez pontos de paradas para motoristas de APPs em Montes
Claros. APARTEANDO – CLÁUDIO RODRIGUES DE JESUS: Falou do discurso
de vereador que lhe antecedeu referente à Administração, dizendo que não sabe
se é ou não é. Afirmou: é a Administração mais honesta que o município teve. O
prefeito não fez promessas, mas garantiu gastar o que entrasse em benefício da
população e é o que está acontecendo. Destacou o reconhecimento de toda a
população. Falou da grandeza de obras como a Avenida Vicente Guimarães. Se
houve necessidade excedente ao contrato, os aditivos estão previstos em lei.
Falou que a licitação de empresa para acompanhar as obras. O povo reconhece
as atitudes de honestidade e o município não está mais nas páginas policiais, até
nacionais. Não adianta levantar dúvidas. Basta verificarem os contratos. O
município fez licitação com dinheiro em caixa e as empresas que ganharam são
idôneas. APARTEANDO – RODRIGO MAIA OLIVEIRA: Disse que se sente
representado no discurso do vereador Claudinho. Quem acusa o prefeito
Humberto Souto, são pessoas que têm processo por improbidade administrativa,
pessoas que defenderam políticos que terminaram seu mandato na cadeia. Disse
que devemos estar atentos ao povo de conversa boa, mas ruim de serviço. Falou
de vereador fraco, que teve mandato, perdeu, depois ganhou mais meio mandato
e agora, continua fazendo “lambança”. Lembrou que o prefeito passado vetou as
emendas impositivas e o referido vereador votou para manter o veto, mas os
vereadores lutaram e conseguiram aprovar. Questionou o vereador que coloca
emenda de cinquenta mil reais para construir escola em Aparecida do Mundo
Novo. O valor não dá para comprar nem terreno para construir escola. Questionou
alguns discursos do período eleitoral. Pediu ao prefeito e ao Dr. Otávio para
avaliarem a questão da proibição do uso de bebedouros nas igrejas. Pediu a
Administração, a secretaria de infraestrutura, uma posição com relação à empresa
Realiza que constrói casas em Montes Claros com péssima estrutura. Avisou ao
“vereador fraco” que realizou Audiência para discutir a situação dos moradores do
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bairro Canelas, que tem suas casas inundadas no período de chuva, e ele não
estava aqui. Disse que o referido vereador não veio porque só enxerga as
pessoas com alagamentos em período eleitoral. Quando teve oportunidade de
trabalhar, nem sequer veio à Câmara. ALDAIR FAGUNDES: Manifestou pesar
pelo falecimento de sr. Teodoro, pai do colega Nazareno Dias. Cumprimentou
Júnior Martins, pelo seu aniversário. Manifestou alegria pelo asfaltamento em
Miralta. Participou e agradece pela benfeitoria. Parabenizou Marcos Nem, Valdecy
e todos envolvidos. Falou que a secretária Dulce informou que ontem, o governo
do Estado liberou as cirurgias eletivas. A partir de agora, serão atendidas quase
mil cirurgias já autorizadas antes da pandemia, e posteriormente serão atendidas
as mais de quatro mil da lista de espera. Falou sobre suspeitas que tentam
levantar contra a Administração de Humberto. Lembrou que o prefeito conseguiu
fazer os ajustes com o Tribunal de Contas para as devidas prestações de contas.
Suspeita e bagunça pairavam sobre quem vinha fazendo a gestão. Sobre as
suspeitas de aditivos, destacou que por lei há previsão legal de 25%. Falou de
Vargem Grande onde a empresa encontrou montanha de entulho e teve que se
fazer aditivo ao Contrato. Ressaltou que a obra da Vicente Guimarães foi orçada
em vinte e cinco milhões e, pela confiança no homem honrado que está a frente
da prefeitura, a empresa deu seis milhões de desconto. Falou que a história da
Administração que parece, mas não é, parece piada. Tentaram movimentação no
Tribunal de Contas para prejudicar o prefeito Humberto Souto e estamos de pé
para defender. O povo diz que é o melhor prefeito do Brasil. ENTRADA DE
PROPOSIÇÕES: Projeto de Lei nº 103/2020 - Dispõe sobre o Programa Municipal
de Coleta, Reciclagem de Óleo e Gorduras Usadas de Origem Animal e Vegetal,
Estabelece a Proibição do Descarte de Óleo e Gorduras Animais ou Vegetais na
Rede Coletora de Esgoto e Águas Pluviais, no Âmbito do Município de Montes
Claros e dá Outras Providências; Projeto de Lei nº 104//2020-Concede Título
Declaratório de Utilidade Pública Municipal à Associação de Produtores Rurais e
Moradores da Comunidade Portal das Águas ASSOPAG; Projeto de lei nº
105/2020-Concede Título Declaratório de Utilidade Pública Municipal à Associação
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Cultural Social e Artística do Norte de Minas; Projeto de Lei nº 106/2020 -Concede
Título Declaratório de Utilidade Pública Municipal à Associação de Amigos e
Moradores da Comunidade Rural de Valentina. ORDEM DO DIA: Foram
aprovados os seguintes projetos: 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 e Projeto de Lei nº 101/2020 -Concede Título Declaratório de
Utilidade Pública à Associação de Pequenos Produtores Rurais e Moradores da
Comunidade Pau Ferro REQUERIMENTOS: Foram aprovados e encaminhados
os requerimentos dos vereadores: Valcir Soares e Daniel 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, 20 de Outubro de 2020.

