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ATA DA 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª (QUARTA)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS.

Aos vinte e sete (27) 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:
Pronunciamentos dos vereadores: ELAIR AUGUSTO PIMENTEL GOMES:
Cumprimentou a todos. Cobrou da MCTRANS, providências com relação ao
cruzamento da Avenida dos Militares com a rua Padre Feijó, com instalação de
semáforos ou redutores de velocidade. Falou que ocorrem acidentes no local,
como ocorreu nesse final de semana. Cobrou dos Secretários de Infraestrutura e
Serviços Urbanos, providências para o cruzamento das ruas: José Marrey Júnior e
Padre Feijó, no bairro Santa Rita. Solicitou meio-fios para as ruas que indicou: rua
Joãozinho de Dodô (bairro Santa Rita) e rua João Vicente Amador (na Vila Antônio
Narciso), onde já fizeram o asfalto e está estragando. Falou de moradores da rua
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João Pereira Lima, no bairro Vila Tupã, que cobram bocas de lobo para o local,
para evitar os alagamentos. APARTEANDO - IDELFONSO PEREIRA ARAÚJO:
Cumprimentou a todos e ao jornalista Artur Júnior, pelas matérias que escreve.
Disse que recebeu vídeos retratando a mortandade de peixes na lagoa do
Interlagos. Não sabe o motivo, mas, pede providências ao secretário Paulinho
Ribeiro. Cobrou do prefeito e da secretária de saúde, uma resposta sobre as
cirurgias eletivas. Sabe dos protocolos com relação ao COVID, mas, há casos
urgentes, que devem ser avaliados. Sabe da responsabilidade do prefeito
Humberto Souto, e que essas cirurgias voltarão. Cobrou de Edílson da ESURB, os
meio-fios das ruas que, há oito meses, foram asfaltadas como rua Santa Cruz.
Pessoas querem fazer o passeio e não podem. Pediu agilidade ao presidente da
ESURB. RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA: Falou de pessoa importante em
Montes Claros, o prefeito Humberto Souto, admirado e competente que caminha
com respeito ao povo. Muitas vezes pediu o asfalto às margens do Córrego do
Cintra. O prefeito tomou decisão e asfaltou ali. Manifestou admiração ao prefeito,
que não aceita erros. Falou da obra do viaduto e que Montes Claros mudou.
Agradeceu ao prefeito pela cortesia com o povo da nossa terra. Disse que o
considera “aroeira do sertão”, pela dedicação e trabalho. Falou da decisão de
caminhar com o prefeito, para tornar a cidade conhecida, até fora do Brasil.
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DIAS: Agradeceu pela chuva que já mudou
o cenário do meio rural. Falou das estradas na região de: Tabuas, Lavaginha,
Marcela e comunidades adjacentes, onde já estão fazendo o patrolamento e
cascalhamento. Acompanhou a reforma do cemitério de Vista Alegre/ Panorâmica,
obra há muito aguardada pelos moradores, que está na reta final. Falou da
reabertura das feiras livres, dia 25/10, pois, estão fechadas, desde o início da
pandemia. Seguirão as medidas de segurança e distanciamento social. Destacou
que as feiras são fonte de renda de vários produtores rurais. Na pessoa de Rita
Cristina e sr. Nego, parabenizou a todos, que estão satisfeitos pelo retorno das
feiras. Falou da ligação de energia elétrica e cumprimentou o deputado estadual
Carlos Pimenta, que na sua fala na Assembleia fez referência a essa questão. O
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Programa Luz Para Todos está ativo em alguns estados. Minas Gerais está de
fora. O Decreto do governo federal prorrogou o Programa até 2022. Esse
Programa atenderia, em nossa região, grande demanda da zona rural. Pessoas
necessitam da energia para guardar medicamentos, alimentos. Diversos
produtores rurais precisam da energia para guardarem seus equipamentos e
infelizmente, Minas Gerais está excluída. Continuará fazendo cobranças, em
parceria com os deputados: Carlos Pimenta e Marcelo Freitas. Sabe da grande
demanda da energia elétrica e está em busca de uma solução. Falou da CEMIG.
Muitos reclamam da demora em atender os pedidos de ligação e religação de
energia. Cobrou agilidade da empresa. JOÃO PAULO BISPO DA SILVA:
Lembrou do mês de Outubro, da Campanha Outubro Rosa e da necessidade da
prevenção, mesmo passando este mês. Alertou sobre o Covid, a gravidade para
pessoas idosas e com comorbidades, pessoas hipertensas, diabéticas. Ressaltou
que a contaminação ocorre em aglomerações, festas, reuniões familiares.
Agradeceu o asfaltamento e patrolamento no bairro Distrito Industrial. Falou de
reunião na Vila Sion, onde pessoas da Avenida Central solicitam o asfaltamento.
Pediu orações para pessoas amigas que estão internadas com Covid: professor
Ferreira (candidato a vereador pelo seu partido), seus familiares e Fabrício,
corretor de imóveis. DELCINÉIA SANTOS SILVA: Agradeceu a Deus pela chuva.
Agradeceu ao prefeito pela troca de lâmpadas por LED, no Córrego das
Melancias. Lembrou que falta a extensão de rede. O projeto de iluminação das
Avenidas está pronto no setor de licitação. Agradeceu ao prefeito pela
pavimentação da rua Labatuti, no bairro Vila Real. Essa via será a principal para
circulação de transporte coletivo naquele bairro. O trajeto será: rua Labatuti, Vinte
e Um de Abril, Rivera, entrando na Alameda das Américas. Agradeceu ao prefeito,
por essa obra e pela excelente gestão. DANIEL DIAS DA SILVA: Cumprimentou a
todos e ao pessoal da zona rural. Falou do retorno das feiras livres e do pequeno
produtor rural que sofreu prejuízos, como outros setores da economia. Ressaltou a
abertura com segurança. Pediu que o pequeno produtor mantenha a segurança
para não haver retrocesso no Decreto. Defende o agricultor familiar que precisa
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complementar sua renda. Falou da limitação de horários para idosos trafegar nos
ônibus. O idoso só pode andar em horários diferentes, se pagar. É muito difícil e
deve se reaver essa questão. Muitos não tem condições e precisam do apoio do
poder público. Pediu que os vereadores aprovem Requerimento apresentado com
essa solicitação. Destacou que muitos precisam de fisioterapias e atendimentos
nesses horários e o pior é que precisam de acompanhante. VALDECY
FAGUNDES DE OLIVEIRA: Cumprimentou a todos e à dona Mariana, do bairro
Independência, que completou cem anos. Cumprimentou aos dentistas pelo seu
dia, 25 de Outubro. Destacou novo Decreto, para reabertura de Clubes e feirinhas.
Esteve no Maxmim. O clube está seguindo as orientações da Secretaria de
Saúde, mas, os frequentadores cobram a reabertura dos bares e restaurantes.
Cumprimentou a diretoria do Maxmim, pelo excelente trabalho em Montes Claros.
Falou da comunidade de Monte Sião e das demandas das comunidades
referentes à reforma dos pontos críticos, com cascalhos. Pediu ao secretário de
agricultura para intensificar esse serviço com patrulhamento e cascalhamento.
Destacou a conclusão da pavimentação asfáltica em seis ruas de Miralta e agora,
a obra será em Vila Nova de Minas. Agradeceu ao prefeito e ao presidente da
ESURB, Edílson e ao Osmane. Solicitou à empreiteira que executou os serviços
de pavimentação nos bairros: Regina Peres e Santa Lúcia, a colocação dos meiofios. Disse que os prestadores de Serviços de Aplicativos solicitam a criação de
uma Cooperativa, com objetivo de servir de apoio à classe, oferecendo melhorias,
na questão da segurança e custos financeiros. Colocou seu gabinete à disposição.
Disse que hoje entra com Requerimento solicitando ao prefeito analisar a
possibilidade de pagar adicional de insalubridade aos motoristas que transportam
fiscais que trabalham no combate ao Coronavírus, fiscalizando as aglomerações
nos estabelecimentos público e/ou privados. Lembrou que não só os fiscais, mas
também os motoristas estão na linha de frente de combate ao Coronavírus.
Cobrou a reabertura do Restaurante Popular e a construção de um cemitério
público. MARIA HELENA DE QUADROS LOPES: Enviou abraço a Maicon
Tavares, manifestando sentimentos pelo falecimento de sua mãe. Falou do bairro
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Chiquinho Guimarães onde foi retomada a reforma do CEMEI Raimundo Neto.
Ressaltou o tanto que o prefeito cuidou daquela região. Citou a UPA do Chiquinho
Guimarães, asfaltamento das ruas e avenidas do entorno. Falou da honra de ter
lutado junto a comunidade. Ressaltou a retomada das feiras livres. Pediu a
colaboração de todos para não haver aglomerações. Parabenizou a Rita Cristina,
Leonora e Nego. Disse que foi constado o esgoto na lagoa do Parque.
Encaminhou pedido à Secretaria de Meio Ambiente que autuou a COPASA, que
terá que pagar multa por crime ambiental. Agradeceu o Diogo pela retirada das
árvores caídas na área verde do bairro Morada do Parque, bem como pela
limpeza da lagoa. Falou do asfalto de Ermidinha, conquista daquela comunidade,
trabalho dos vereadores com o prefeito. No período eleitoral vê oportunistas,
mentirosos, enganando o povo e dizendo que está levando o asfalto. Convidou a
estes que são candidatos, a conhecerem a cidade. Não existe sobra de asfalto.
Ermidinha não merece ser enganada com essa mentira. O prefeito honra essa
comunidade que merece receber o asfalto, dentro da honestidade da
Administração e da verdade do mandato da vereadora Maria Helena
APARTEANDO – EDMÍLSON MAGALHÃES: Cobrou da MCTRANS placas
indicativas para Residencial do Cedro, Castelo Branco. Agradeceu ao presidente
da MCTRANS e ao prefeito por determinar para o trânsito, vinte pontos de
embarque e desembarque. Disse que subscreverá o Requerimento do vereador
Valcir, pedindo o prefeito para liberar os horários de ônibus para os idosos. Falou
do viaduto do Roxo Verde. Lembrou Requerimento no qual solicitou rebaixamento
do viaduto. Fizeram o projeto do rebaixamento com toda infraestrutura. Agradeceu
ao prefeito. Destacou que o escoamento está espetacular. Infelizmente, no meio
político, há críticas. Manifestou indignação porque há vereadores que não
entenderam o espírito da democracia, da vida pública, da campanha eleitoral e
usam de má-fé, inclusive, retirando seu material em vários pontos. Dizer que
candidato já ganhou eleição é uma maneira sórdida, covarde, de retirar o voto
daquele candidato. Quem tem caráter, honradez e quer ser homem público, não
age dessa forma. Eleição se ganha no último momento, na urna. Quem fala dessa
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forma, usa de maneira elegante para tirar o voto do seu companheiro. VALDIVINO
ANTUNES DE SOUZA: Disse que esteve no bairro Raul Lourenço e ficou
admirado pela destruição do asfalto. A ESURB deve verificar a situação,
principalmente na rua H. A drenagem lá deve ser bem feita. Pediu à Secretaria de
Serviços Urbanos para desentupir bueiros no Planalto. Cumprimentou os
servidores pelo seu dia, lembrando de dona Valmíria e Sr. Lió. Cumprimentou a
todos os dentistas pelo seu dia. Falou que toda a cidade de Montes Claros precisa
de drenagem. Cumprimentou Denarte pelo que faz pelo esporte em nossa cidade.
Está feliz porque será feita a mão única no bairro Renascença. Falou da
necessidade da revitalização da lagoa da Pampulha. Pediu ao prefeito
providências para o Restaurante Popular, Mercado e Casa do Idoso. Solicitou a
troca de lâmpadas para a rua Crispim Felicíssimo, no bairro Esplanada. AILTON
SOARES DOS REIS: Falou que esteve no bairro Raul Lourenço. A avenida
Osmane Barbosa precisa de limpeza. Solicitou a limpeza de bueiros naquele
bairro. Falou de questões na política. Deve se acabar com a troca de favores e
individualismo, pois, assim não conseguiremos mudar nada. Convidou às pessoas
a darem valor naqueles que mostram trabalho, no coletivo e não no individualismo.
JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS: Agradeceu ao prefeito pelo asfalto na
rua Monteiro Lobato, na Vila Sion. Agradeceu ao prefeito pelas reformas nas
estradas de: Santa Cruz, Lajota, Caiçarinha e pelas obras de recapeamento de
seis ruas na Comunidade de Miralta. Avisou que as máquinas estão indo para
Santa Rita Rural. Solicitou ao prefeito e ao secretário Osmane, a reforma da
estrada de Calhau a São João da Vereda, com patrolamento e cascalhamento.
Agradeceu ao secretário Osmane e ao prefeito Humberto Souto que dá estrutura
para a secretaria trabalhar. Agradeceu ao prefeito pela drenagem no Hospital Alfeu
de Quadros. SOTER MAGNO CARMO: Cumprimentou a todos. APARTEANDO –
WILTON AFONSO DIAS SOARES: Falou sobre a aposentadoria especial em
Montes Claros. Ressaltou que categorias têm tratamento diferenciado. Citou os
Técnicos de Higiene Dental, técnicos de saúde bucal, que preenchem critérios
para aposentadoria especial, mas a PREVMOC interpreta de forma diferente.

Fl.7
Pediu equidade e atenção ao direito que os profissionais adquiriram. Ressaltou
que os profissionais já entraram com requerimento e pedido de reconsideração e
foi indeferido. Pediu ao Eustáquio Saraiva, presidente da PREVMOC, para adotar
critério unânime para todos os servidores. Informou aos moradores do Parque Sul
que o prefeito já determinou a importante intervenção na via Manoel Caribé Filho,
que dará acesso ao Parque Sul. APARTEANDO – MARTINS LIMA FILHO: Falou
da alegria da população pelas obras do prefeito em sua região e em outras que
estavam esquecidas. Espera o mesmo tratamento para moradores da Vila Verde.
A COPASA fará a ligação de esgoto e lutará pela ligação de luz naquele local.
Destacou pequenas obras importantes para quem recebe. Agradeceu a
competência da Administração. APARTEANDO – ALDAIR FAGUNDES BRITO:
Lembrou pautas do período de seca. Aguarda e espera homologação da empresa
vencedora da Concorrência para construção da adutora que trará água do São
Francisco do município de Ibiaí. Sabe dos questionamentos sobre Congonhas que
não foi feito e está mais próximo. Mas a empresa COPASA devia trazer água do
São Francisco para abastecimento de nossa cidade. Nesse período de
Concorrência, houve recursos, mas a vencedora está em prazo final para
homologação do processo. Continua na luta para retirada do eucalipto da
cabeceira da barragem de Juramento. O local é para construção de um parque,
para garantia do manancial. Falou de agrotóxicos também usados na monocultura
que contaminam o lençol e deixa resíduos na barragem. Continuará lutando por
essas pautas e por obras importantes de drenagem na região dos Santos Reis,
como na rua Geraldino Machado, que traz transtornos para quem mora no entorno
da praça São Vicente e só se resolve com drenagem. Falou dos arrimos do morro
que precisam de atenção especial. Em breve, apresentará projeto. Destacou
conquistas dessa Casa, como obra da Avenida professor Monteiro Fonseca.
SOTER MAGNO: Falou do castramóvel que já está na cidade, bem como os
veterinários já contratados. Todo processo que depende da Secretaria de Saúde e
CCZ está pronto. Aguardam a aprovação de projeto que está no Conselho
Regional de Veterinária. Destacou esforço deste vereador. Agora, aparecem
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candidatos a vereadores que querem ser donos de um processo que nada
fizeram. O prefeito, o deputado Gil Pereira e esse vereador fizeram acontecer o
castramóvel. As castrações serão de graça. Saúde Pública é obrigação do
governo municipal. O problema animal é questão de saúde pública e
responsabilidade da prefeitura. Agradeceu à Administração por atender alguns
pleitos da cidade. Em nome dos moradores do grande Independência, agradeceu
o asfaltamento da rua do Pedestre, trabalho em prol do bem comum. A obra trouxe
benefício para toda comunidade. Agradeceu ao prefeito pela liberação das
feirinhas e ao Geraldo Édson, que participou efetivamente, para essa liberação
das feirinhas. Falou da candidata a vereadora que filma outros candidatos.
Agradeceu por filmar o que ele estava fazendo e disse que ela devia fazer era a
parte dela. Estava na pracinha do Saint German que ficará uma das mais bonitas
da cidade. Ressaltou que cuida do meio ambiente para as pessoas. MÁRLON
XAVIER OLIVA BICALHO: Cumprimentou a todos. APARTEANDO – VALCIR
SOARES: Falou que o prefeito fez um trabalho bem feito de combate ao COVID e
do Decreto de 21 de Maio com o programa Avança MOC. Disse que o Decreto
limita para os idosos, a gratuidade do lotação entre nove e dezesseis horas. Isso
gera dificuldades para pessoas idosas, que são as mais carentes. Pediu apoio ao
Requerimento no qual solicita que volte ao normal o funcionamento do horário
normal do lotação. Agradeceu ao prefeito pelo atendimento das emendas
impositivas. Destacou a rua principal e a rua do Pequizeiro, de São João da
Vereda, que foram contempladas pelo prefeito. Disse que indicou cinquenta e três
mil reais para ajudar na reforma do CEMEI Raimundo Neto. Agradeceu ao prefeito
por essa obra. Lembrou que os vereadores já estão preparando as emendas para
2021. MÁRLON XAVIER OLIVA BICALHO: Destacou a lentidão na execução de
algumas obras, como na da Avenida Deputado Esteves Rodrigues. Cobrou a
conclusão dessa obra, para melhorar a mobilidade urbana. Cobrou a obra na
ponte do bairro Morada do Sol, local que está causando muitos transtornos. Falou
sobre a flexibilização e que foram aprovados mais de cento e vinte milhões para o
combate ao Covid. Lembrou que o Ministério da Saúde pede que sejam testados
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pelo menos dez por cento (10%) da população, ou seja, pouco mais de quarenta
mil exames. Falou da necessidade de testar a população para liberar, de forma
responsável, as pessoas para o trabalho. Há dinheiro em caixa e deve ser feita
testagem em massa em Montes Claros, para uma flexibilização responsável. Ao
começar o período eleitoral, a Guarda Municipal acabou, não se fiscaliza nada. Há
dinheiro e a Secretaria de Saúde deve ordenar de forma responsável. Os
comerciantes são os maiores prejudicados porque não há testagem. Ressaltou a
importância da responsabilidade, pois, o Corona é uma realidade que tem ceifado
vidas. APARTEANDO – SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS: Cobrou melhor
atendimento à população no que diz respeito à saúde. Há pessoas aguardando
para marcar exame desde 2018 e não conseguem. Agradeceu a pavimentação
asfáltica de Miralta, onde indicou a rua Capitão Eugênio. Falou de colega que não
gosta quando faz cobranças referentes a Aparecida do Mundo Novo. Disse que
cita seu nome, fala que é fraco. Lembrou que devolveu o cartão do bolsa família,
pois, esse dinheiro deve ser gasto com famílias carentes. Falou de quadrilha
roubou o dinheiro do Auxílio Emergencial. Disse que talvez o vereador fale porque
deu baixa no seu nome que constava no bolsa família. Quando eleito em 2012.
era conhecido por “sem-terra”, mas tinha orgulho. Falou de origem na zona rural.
Chamam-no fraco, mas é forte em espírito e em suas cobranças. Questionou
porque o vereador não cobrou a ponte de Aparecida do Mundo Novo, mas ficou
elogiando o prefeito. Lembrou que tem o apoio do povo de Aparecida e deve faze
cobranças por ele. APARTEANDO – RODRIGO MAIA OLIVEIRA: Falou de
vereador que não tem proposta na eleição e decide atacar os outros. Destacou
que o vereador não devia cancelar o bolsa-família, mas apenas suspender, pois
pode precisar nos próximos anos. Disse que o prefeito autorizou os redutores de
velocidade na rua Francisco Zumbi, no bairro Ciro dos Anjos, local que os veículos
desenvolvem muita velocidade. Também foi autorizado na Avenida Um, no
residencial Sul conforme cobrou. Aguarda redutores para a rua Vinte e Cinco, no
bairro Santo Amaro. Falou de agitações no período eleitoral, necessidade de
política limpa. Os candidatos devem apresentar propostas e os que tiverem
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oportunidades, possam mostrar o trabalho feito. Falou de candidato que não tem o
que mostrar, que briga. Isso não leva a nada. O eleitor analisa os candidatos, até
através de redes sociais. Destacou o site do TSE, onde se digita divulgação de
candidaturas, para pesquisar gastos do candidato, doadores, o que recebeu. Essa
é uma ferramenta para uma política limpa. Citou candidata que nem fala de si para
falar mal de outros candidatos, o que desperta desconfiança do eleitor. Há pessoa
que podem ganhar a eleição, mas não levarão por causa dos crimes que
cometeram. MÁRLON XAVIER: Cumprimentou os vereadores pela lisura com que
conduzem suas campanhas eleitorais, sem ataques. As reclamações são com
relação a candidatos que não fazem parte dessa Casa. APARTEANDO –
CLÁUDIO RODRIGUES DE JESUS: Cobrou do prefeito e da Secretaria de
Infraestrutura a quadra do bairro Independência, obra que atenderá crianças do
Vila Real, Santos Dumond e Independência. Solicitou asfaltamento de ruas
próximas ao local e canaleta para retirada de água que chega na Escola. Cobrou
vinte e seis postes para extensão de rede da Vila Brasília, no bairro Maracanã. A
obra foi licitada. Aguarda a conclusão. Falou da Vila Castelo Branco, para onde
solicitou rede de esgoto. Com Humberto Souto, ocorreu o asfaltamento de
praticamente todas as ruas do bairro e melhoria do PSF que atende o bairro, no
Eldorado. Falou de seu trabalho atuante como secretário e vereador. Lembrou da
troca de lâmpadas por LED no bairro Castelo Branco, local esquecido, que só no
período eleitoral tinha pessoas ali pedindo voto. Hoje há dignidade. Falou de
atletas do Alto da Boa Vista, que solicitam vestiário para o local. APARTEANDO –
SEBASTIÃO ILDEU MAIA: Lembrou a cobrança que faz desde o mês de abril,
referente à distribuição da merenda escolar. Depois de seis meses, faltando
poucos dias para eleição, entregaram agora. A Justiça Eleitoral deve observar
isso. Falou dos locais de festas e pessoas que precisam delas para sustento das
famílias. Tudo está voltado. Questionou a situação da prefeitura fechada, o que
causa transtornos. Está fechada há nove meses. Sabe que o prefeito não pode vir
à prefeitura, mas sugeriu convocar o vice-prefeito, Adauto, que é jovem. Falou da
falta de respeito da COPASA com o Distrito de Santa Rosa de Lima, onde a praça
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está interditada. A empresa sumiu de lá. Cobrou fiscalização e cobrança da
Secretaria de Agricultura. ENTRADA DE PROPOSIÇÕES: Projeto de Decreto
Legislativo nº 10/2020- Referenda nos Termos da § 3° do Art. 165 da LOM, a
Abertura de Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento Vigente Previsto do
Decreto 4.118, de 12 de outubro de 2020 do Município de Montes Claros; Projeto
de Decreto Legislativo nº 11/2020- Referenda nos Termos do § 3º do Art. 165 da
LOM, a Abertura de Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento Vigente
Previsto no Decreto 4.113, de 07 de outubro de 2020, do Município de Montes
Claros; Projeto de Lei nº 107/2020 - Denomina CEMEI Professora Maria de
Assumpção Oliveira (Dona Mocinha) no Distrito de São Pedro da Garça; Projeto
de Lei nº 108/2020- Denomina Distrito Industrial Lauro Azevedo Maia.
REQUERIMENTOS: Foram aprovados e encaminhados os requerimentos dos
vereadores: Valdecy Fagundes e Valcir Soares. 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, 27 de Outubro de 2020.

