Ata da 17ª (décima sétima) reunião ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Legislatura 2017/2020 da Câmara
Municipal de Guanhães, realizada no dia 06 de novembro de
2017 às 19:00 horas, sob a Presidência do Vereador Evandro
Lott Moreira que cumprimentou a todos e solicitou ao senhor
secretário que procedesse com a chamada inicial dos
Vereadores a qual estava ausente o vereador Carlos
Aparecido da Silva. Como houve número regimental declarou
em nome de Deus abertos os trabalhos. Prosseguindo, os
vereadores procederam com a oração do Pai Nosso para o
bom andamento dos trabalhos. Em seguida solicitou a leitura
ofícios protocolados na Casa assim sendo; Ofícios nº
160/2017, 161/2017, 162/2017,163/2017, 164/2017, 166/2017,
167/2017, 168/2017, 169/2017 e 170/2017 todos de autoria do
senhor Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana,
Dermeval de Pinho Tavares neto; Ofícios de nº 240/2017,
247/2017 e 248/2017 de autoria do senhor secretário de
Governo José Domingos de Souza; Parecer de autoria do
Presidente do Conselho Municipal de Esportes, Eudes
Fernandes Caldeira e apresentado ao projeto de lei 009/2017.
O senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei nº
52/2017 que, autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento vigente da Câmara Municipal de Guanhães,
destinado a criação de dotação orçamentária para
empenhamento de despesas com contribuições a associação
de Câmaras Municipais e dá outras providências. O senhor
presidente explicou que se trata de abertura de crédito
destinado a atender as despesas do convênio a ser firmado
com a ACAM a ser votado na Casa e solicitou a emissão de
parecer pelas comissões permanentes. Continuando, o senhor
Presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse com
a leitura dos expedientes a darem entrada na Casa;
Requerimento nº 31/2017 de autoria da vereadora Dóris
Campos Coelho; requerimentos nº 32 e 33/2017 de autoria do
vereador Osmar Gomes Fidelis; Indicações 141,144,145 de
autoria do vereador Nivaldo dos Santos; indicações
142,147,148 e 149 de autoria do vereador Daniel Barroso;
Indicação nº143 de autoria do vereador Geraldo Ferreira;
Indicações 146 e 153/2017 de autoria do vereador Nelci

Pereira Chaves; Indicações nº 150,151 e 152 de autoria do
vereador Osmar Gomes Fidelis; indicações nº154/2017 de
autoria do vereador Mauro da Conceição Neves; Indicação nº
155/2017 de autoria do vereador Bruno Pires de Souza e
Indicação nº 156 de autoria do vereador Evandro Lott Moreira.
Moção nº 21/2017 assinada por todos os vereadores
presentes. Com a palavra, a vereadora Dóris cumprimentou a
todos e disse que a maioria das indicações apresentadas já
foram apresentadas várias vezes e que aguarda retorno do
executivo. Disse ainda que o secretário de obras sempre
promete e que a cada hora há uma justificativa e solicitou ao
secretário de governo presente levasse as demandas a
prefeitura. Com a relação a moção de congratulação, disse
que fica muito feliz em assiná-la e ressaltou a importância de
se prestar atenção aos trabalhadores rurais e que o alimento
que chega a nossa mesa e o movimento da cidade é graças
aos mesmos e parabenizou o banco do brasil pelo trabalho
empenhado. Com a palavra, o vereador Osmar cumprimentou
a todos e ressaltou a importância da parceria com os
produtores rurais e disse que mesmo com a dificuldade nota o
empenho de todos para ajudar o produtor rural. Ressaltou
ainda a importância de que haja uma boa infraestrutura para o
funcionamento da cidade. Disse que no período chuvoso a
cidade sofre muitos transtornos e que a cobra ao poder
executivo para melhorar a vida dos cidadãos. Com a palavra,
o vereador Nivaldo cumprimentou a todos e disse que se
preocupa com o produtor rural e que como há muitos
produtores rurais na região há muito interesse em produzir.
Disse ainda que há uma parceria da prefeitura com os
produtores rurais. O vereador ainda parabenizou o trabalho do
Banco do Brasil em ajudar o produtor rural em suas
necessidades e ressaltou a importância do trabalho do
funcionário Éder que recebeu moção de congratulação
dizendo ainda que espera que o funcionário permaneça no
município e que continue fazendo seu trabalho da forma como
e feito e que todos continuem contando com os seus serviços.
Com a palavra, O vereador Nelci cumprimentou a todos e
parabenizou o trabalho do funcionário do banco do Brasil Eder
Garcia ressaltando a importância da disponibilidade de crédito

para o produtor rural neste momento de crise. Com a palavra
o senhor presidente cumprimentou a todos e disse que os
produtores rurais é uma classe que merece muito respeito
uma vez que os mesmos desempenham função muito
importante, sendo também uma classe muito simples e
sempre leal trazendo sempre para a cidade o que eles tem de
melhor. Falou a respeito da crise no hospital de Guanhães,
que recentemente o governo Federal proibiu que os médicos
de PSF deem plantão em hospitais uma vez na semana
ressaltando a importância de que todos os gestores
envolvidos se reúnam para buscar soluções independente da
política. Disse que esteve no município de Conceição do Mato
Dentro e que as notícias a respeito de poços artesianos são
verídicas e que já foram perfurados 70 poços em área de
acampamento onde fica impossibilitado o acesso dos
vereadores e consequente fiscalização. Disse que já agendou
reunião com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais visando o agendamento de audiência pública para
tratar do assunto. Com a palavra, o vereador Lucimar
cumprimentou a todos e disse que não sabe há quanto tempo
já está sendo extraída água do subsolo pelas mineradoras
disse que constatou a diminuição de água na região sendo
que possivelmente esses poços perfurados já estão
comprometendo o abastecimento de água da cidade. Disse
ainda que já é momento de tomar providências e se
manifestar. Os expedientes foram colocados em votação
sendo aprovado por todos. O senhor presidente justificou a
ausência do vereador Carlos que se ausentou por problemas
de saúde. O senhor presidente informou aos vereadores na
próxima segunda-feira às 18:00 horas, o contador da Casa
estará a disposição para estudo do orçamento de 2018.
Informou também que na próxima quarta feira haverá reunião
às 08:00 da manhã haverá reunião da comissão de revisão da
lei orgânica. Informou ainda a formação da comissão de
avaliação dos projetos de lei de cidadania honorária que ficou
composta pelos vereadores Nivaldo dos Santos e Nelci
Chaves por indicação do bloco parlamentar e pela vereadora
Maria Anídia de Paula. Prosseguindo, foi solicitada a chamada
final dos vereadores a qual de acordo com a inicial, estava

ausente o vereador Carlos Aparecido da Silva. Nada mais há
tratar, eu secretário, lavrei a presente ata que depois de lida,
se aprovada, segue assinada por todos os vereadores
presentes. Sala das Sessões, aos de 06 de novembro de
2017.

