Ata da 19ª (décima nona) reunião ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Legislatura 2017/2020 da
Câmara Municipal de Guanhães, realizada no dia 04 de
dezembro 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 estavam ausentes
os vereadores Osmar Gomes Fidélis em virtude de o mesmo estar em licença paternidade,a vereadora Maria Anídia
de Paula em virtude de mal estar e o vereador Mauro da
Conceição Neves que precisou acompanhar o pai em tratamento de saúde no município de Belo Horizonte. 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.O senhor presidente convidou para tomar
assento de destaque o Pastor Geraldo Vieira de Almeida
da Igreja Cristã Maranatha, do Pastor Godê Dias, diácono,
Marcos Sather e dos obreiros Reuter Reis e Gilson Lopes.
Com a palavra, o pastor Godê Dias cumprimentou a todos
em nome da Igreja Maranata que disse que ora por todos os vereadores da Casa e todas as autoridades do
país. Prosseguindo, foi entoado um cântico de louvor e foi
feita uma oração pelos membros da igreja seguida de pregação do Pastor Geraldo Vieira de Almeida. Com a palavra, a vereadora Dóris Campos Coelho cumprimentou a todos e agradeceu aos membros da igreja o momento de
paz proporcionado pelos mesmos. Com a palavra, o vereador Daniel cumprimentou a todos e se disse honrado pela
presdença dos membros da igreja e os agradeceu pela
presença. Com a palavra o vereador Nivaldo cumprimentou a todos e disse agradeceu pelas sabias palavras proferidas pelos pastores e disse que a casa estará sempre
aberta para estes momentos. Com a palavra o vereador
Nelci cumprimentou a todos e disse considerar os pastores
e demais convidados presentes como pessoas da mesma
família uma vez que o mesmo também é Evangélico da

Igreja Quadrangular. Disse ainda que o importante é a sinceridade e o que vem do coração dizendo se sentir muito
honrado pela presença dos membros da igreja dizendo
confiar que esta Casa sempre estará de portas abertas
para recebe-los. O senhor presidente agradeceu aos
membros da igreja e disse que os mesmos são sempre
bem vindos dizendo ainda que tem que se lembrar de
Deus em todos os momentos e agradeceu pelos mesmos
terem trazido a palavra de Deus. Prosseguindo, o Senhor
Presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse
com a leitura dos ofícios protocolados na Casa; Ofícios nº
451,280,292,294,295,231/2017/SMG e ofício número
292/2017/SMG de autoria do Prefeito Municipal de Guanhães;
Oficios
número
283,284,285,286,287,288,289,290,296 e 297 de autoria do
Senhor Secretário de Governo do Município de Guanhães,
José Domingos de Souza e Ofício nº361/2017 de autoria
do Ouvidor Geral do Estado de Minas Gerais, Wadson Ribeiro; Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse com a leitura dos projetos
de lei a darem entrada na casa; Projeto de lei número
53/2017, que dispõe sobre a criação do Programa de Coleta Seletiva com inclusão social dos Catadores de Materiais Recicláveis – PRÓ-CATADOR – e dá outras providências; Projeto de lei número 70/2017, que altera dispositivos
da Lei nº2755, de 31 de janeiro de 2017, na qual, estima a
receita e fixa a despesa do Município de Guanhães para o
exercício fiscal de 2017 e dá outras providências; Projeto
de lei nº 71/2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A e dá
outras providências; Projeto de Resolução nº003/2017 que
autoriza a Câmara Municipal de Guanhães a declarar bens
inservíveis e imprestáveis, bem como, fazer doação, dar
fim, dar baixa no patrimônio e dá outras providências;
Coma a palavra o vereador Evandro ressaltou a importância do projeto de resolução dizendo tratar-se de bens que
não tem serventia para a Câmara Municipal e que ao doa-

los a outras instituições, como o hospital, poderão aproveita-los. Projeto de Resolução nº004/2017 que dispõe sobre a função de Controlador Interno da Câmara Municipal
de Guanhães e dá outras providências; O senhor presidente explicou que outros funcionários que compõe outras
comissões na Câmara podem acumular até 40% de gratificação, mas o Controle Interno não pode acumular e não
pode ser nomeado para outras comissões. Dando prosseguimento o presidente solicitou ao senhor secretário que
procedesse com a leitura dos pareceres apresentados ao
projeto de lei número 56/2017 que declara de utilidade pública a Associação dos Taxistas de Guanhães. O senhor
Presidente colocou os pareceres em discussão; Em seguida, o Senhor presidente colocou o projeto de lei 56/2017
em discussão; O projeto de lei número 56/2017 foi colocado em votação sendo aprovado por todos os vereadores
presentes; Dando continuidade aos trabalhos, o senhor
presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse
com a leitura dos pareceres apresentados aos projetos de
lei número 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, e 69 que
concedem Título de Cidadão Honorário do Município de
Guanhães; O Senhor Presidente colocou os projetos de lei
57 a 69/2017 em discussão. O vereador Nivaldo disse foi
feita uma pesquisa da vida de cada cidadão e anexou os
resultados da pesquisa em cada projeto de lei de cidadania honorária e propos que fosse lido apenas o parecer em
nome da celeridade. O senhor presidente explicou que foram colidas certidões negativas criminais dos homenageados explicando que para se conceder a honraria é necessário ter bons antecedentes criminais.O senhor Presidente
colocou os projetos de lei 57 a 69/2017 respectivamente
em votação sendo por todos os vereadores presentes
aprovado. Em continuação aos trabalhos da reunião, o Senhor Presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse com a leitura dos expedientes; Indicação 158 de autoria da vereadora Dóris Campos Coelho; Requerimento
36 também de autoria da vereadora Dóris Campos Coelho;

Moções de congratulação 23 e 24 de autoria do vereador
Daniel Barroso; Indicação 160 de autoria do vereador Daniel Barroso; Moções 25, 26 e 28 de autoria do vereador
Evandro Lott Moreira e moção 27 de autoria do vereador
Lucimar Ferreira Pinto e indicações 161,162 e 163 de autoria do vereador Nelci Pereira Chaves. Os expedientes foram colocados em discussão. O vereador Lucimar cumprimentou a todos e falou a respeito dos móveis da Câmara e
explicou da burocracia envolvida em se desfazer dos mesmos. Disse que já presenciou problemas em doações feitas à Vara do Trabalho. Disse ainda a respeito da burocracia no transporte de pacientes que vão fazer consultas a
Belo Horizonte dizendo que infelizmente que algumas pessoas saem do município com facilidade e outras pessoas
que realmente necessitam enfrentam burocracia citando o
caso de um paciente que necessita de cirurgia urgente no
crânio e que não querem saber das necessidades de ninguém e que as demandas acabam indo ao ministério público. Disse que o paciente está com a parte superior do Crânio alojada no abdomem e que passado muito tempo, ainda não tomaram providências falando a respeito da falta
de dignidade das pessoas. Disse que não há a necessidade da população passar por esses problemas e que depois
de chegados 5 micro-ônibus a população ainda está com
problemas e que a situação continua a mesma. Com a palavra, a vereadora Dóris disse que a situação apresentada
pelo vereador Lucimar é desumana e que foram prometidas soluções pela atual administração mas que a saúde
ainda tem muitos problemas. Falou também da indicação
do pedido de encascalhamento da região de Maia dos Buracos. Explicou a respeito dos requerimento apresentado
em relação aos servidores comissionados dizendo que já
foi apresentado requerimento anteriormente. Citou incoerências apresentadas pela prefeitura com relação aos números das portarias de nomeação dos servidores. Disse
ainda que ainda não veio o percentual de cargos efetivos
em relação aos comissionados. Disse que está repetindo o

requerimento e quer saber a quantidade de servidores efetivos e não efetivos do município querendo saber qual a dificuldade em responder ao que foi requerido. Disse que
quer saber a exata situação em relação ao numero de servidores do município. Disse ainda que a administração é
mestre em prestar informações equivocadas e em não
prestar informações. Disse que tal situação trata-se de lesão ao erário e exaltou aos demais vereadores da Casa a
cobrar providências. Com a palavra o vereador Nivaldo
disse que concorda com a vereadorea Dóris em relação
aos problemas de infraestrutura e que também possui demandas em relação ao encascalhamentos de vias dizendo
que os estudantes estão ficando sem ir a escola por causa
dessa situação. Disse ainda que fica angustiado e fazendo
indicações para o pessoal do Maia ressalta o compromisso
com o pessoal da região onde reside. O vereador Lucimar
explicou a respeito das dificuldades apresentadas pelos
estudantes da zona rural para estudar por causa de animais agressivos na pista dizendo que sempre são cobradas providências com a secretária de infraestrutura mas
que não são tomadas providências. O vereador Evandro
disse que infelizmente a prefeitura no final do ano fica sem
recursos mas que existem obras que precisam ser feitas.
Falou a respeito dos constantes alagamentos no bairro
Aod Pereira próximo à Praça Dom Felipe que é necessário
se empenhar e correr atrás. A vereadora Dóris disse que a
prefeitura demorou mais de quatro meses para prestar informação dos servidores do muncípios e que esta veio imcompleta. Posteriormente, os expedientes foram colocados em votação sendo por todos aprovado. Por fim, ao senhor secretário, foi solicitado que procedesse com a chamada final dos vereadores que, de acordo com a inicial,
estavam ausentes os vereadores Osmar Gomes
Fidelis,Maria Anídia de Paula e Mauro da Conceição Neves. 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 04
de dezembro de 2017.

