BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2015
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS - PP 006/2015 – PRC 014/2015. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de materiais de construção para atender ao SAS. Empresa vencedora:
PREDAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
17.087.222/0001-96, item 01 R$88,00, item 02
R$88,00, item 03 R$104,80, item 04 R$9,70, item 05
R$6,60, item 06 R$1,55, item 07 R$104,00, item 08
R$13,40, item 09 R$22,20, item 10 R$0,58, item 11
R$9,40, item 12 R$99,70. Homologado em 25 de maio
de 2015. Barbacena, 01/06/2015. Luis Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E
CONVÊNIOS
Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato 029/2013.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09. Contratado: JM Construções Elétricas de São João Del Rei – CNPJ.: 03.703.636/000198. Objeto: Alterar a Cláusula Segunda – Do Prazo
e Local de Prestação do Serviço, fica prorrogado por
mais 10 (dez) meses. Data de assinatura: 17/04/2015.
Assinam: Mário Raimundo de Melo, Emiliano Furtado
Campos e Júlio Marques.
Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato 043/2014.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09. Contratado: JM Construções Elétricas de São João Del Rei – CNPJ.: 03.703.636/000198. Objeto: O prazo constante da Cláusula Doze- Da
Vigência, do Contrato Originário, fica prorrogado por
mais 150 (cento e cinquenta) dias. Data de assinatura:
03/03/2015. Assinam: Mário Raimundo de Melo, Emiliano Furtado Campos e Júlio Marques.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 009/2015 - 006ª Sessão Ordinária –
10.03.15 – 1º Período – 3º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Flávio Barbosa da Silva. Secretária:
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h26.
“Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus;
louvai-o nas alturas. Louvai-o, todos os seus anjos;
louvai-o, todos os seus exércitos.”(Salmos 148:1-2). I
- Leitura e Discussão da Atas: - Atas 100, 101 e
102/2014 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura
da Correspondência e Comunicações: - Ministério da
Educação FNDE Comunicados nº CM036941/2015;
CM036942/2015; CM036943/2015; CM036944/2015;
CM036945/2015; CM036946/2015; CM036947/2015;
CM036948/2015; CM036949/2015; CM036950/2015;
CM036951/2015; CM036952/2015; CM036953/2015;
CM036954/2015; CM036955/2015; CM036956/2015;
CM036957/2015; CM036958/2015; CM036959/2015;
CM036960/2015; CM036961/2015; CM036962/2015;
CM036963/2015; CM036964/2015; CM036965/2015;
CM036966/2015; CM036967/2015; CM036968/2015;

CM036969/2015; CM036970/2015; CM036971/2015;
CM036972/2015; CM036973/2015; CM036974/2015;
CM036975/2015; CM036976/2015; CM036977/2015;
CM036978/2015; CM036979/2015; CM036980/2015;
CM036981/2015; CM036982/2015; CM036983/2015;
CM036984/2015; - Ofício nº TJG 102/2015 – Tadeu
José Gomes Comunica sua inscrição como líder do
PHS. - Ofício nº 058/2015 – Encaminha Relatório da
Farmácia Popular. O Sr. Presidente informou que foi
encaminhada cópia do ofício acima para todos os vereadores. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia fez pronunciamento que segue na íntegra da ata
original. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos
Roberto disse entender a indignação das vereadora
Vânia e Marilene, mas é preciso que elas atentem para
o fato de que existem órgãos municipais envolvidos na
situação. O CODEMA, Secretaria que cuida dos Parques e Jardins, que executou o serviço, e o laudo do
Conselho Municipal de Meio Ambiente, que entende
deve ser questionado. Com a palavra pela ordem o
vereador Ilson Guilherme disse que assistiu a votação
para o fim das coligações e o representante do seu
partido afirmou que certamente a lei será derrubada
na Câmara dos Deputados. E acredita que os vereadores devam procurar seus Deputados para se manifestarem, pois isso poderá afetá-los nas próximas eleições. E lembrou outras questões da reforma eleitoral
que podem ser prejudiciais a eles. III – Apresentação
de Proposições: - Do vereador Amarílio Andrade: - Indicação nº 047/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito, para
que encaminhe mensagem acompanhada de projeto
de lei denominando a Rua “F” no bairro São Cristóvão
com o nome de Jean Carlos da Silva; - Indicação nº
052/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito, para que encaminhe mensagem acompanhada de projeto de lei denominando como Rua Jair Simões, a Rua “I” no bairro do
Carmo; - Indicação nº 053/2015 – Solicita a denominação da Rua “03” NO BAIRO Vista Alegre com o
nome de Walter José Simões; - Indicação nº 058/2015
– Solicita ao Sr. Prefeito, para que encaminhe mensagem acompanhada de projeto de lei denominando
como Paulo César a Rua “D” no bairro do Campo; Indicação nº 064/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito, para
que encaminhe mensagem acompanhada de projeto
de lei denominando como Maria de Carvalho e Silva a
Rua “A” no bairro Água Santa; - Indicação nº 066/2015
– Solicita a colocação de dois quebra-molas, um na
rua Visconde Araguaia e outro na Rua Mendes Pimentel, no bairro São José; - Indicação nº 069/2015 – Solicita que priorize o asfaltamento e a iluminação pública na estrada que dá acesso à antiga Pedreira Franco,
a esquerda do loteamento Ceolin, depois da via férrea;
- Indicação nº 070/2015 – Solicita que priorize o asfaltamento da rua José Marteleto, Boa Morte/Santa Tereza; - Indicação nº 097/2015 – Solicita que se priorize a colocação de quatro postes e luminárias na Rua
Araceli, até as proximidades do nº 702, Colônia Rodrigo Silva, antiga Linha do Oeste. - Do vereador Carlos
Alberto Sá Grise: - Indicação nº 482/2014 – Solicita a
aquisição e instalação de uma caixa d’água na Unidade Básica de Saúde do Distrito de torres, UBS – Torres;
- Indicação nº 001/2015 – Solicita a aquisição e instalação de 4 banheiros químicos móveis nas feiras livres
de sábado e domingo; - Indicação nº 026/2015 – solicita a instalação de 3 postes de iluminação para a Praça da Igreja de São Sebastião localidade de grota da
Pedra, Senhora das Dores; - Indicação nº 027/2015 –
Solicita calçamento e canalização de águas pluviais da
Rua Crispim Nézio, Senhora das Dores, em toda extensão; - Indicação nº 028/2015 – Solicita o asfaltamento
para o entorno e seis bancos de cimento para a Praça
da Igreja de São Sebastião, localidade da grota da Pedra, Senhora das Dores; - Indicação nº 030/2015 –
Solicita a capina, manutenção da limpeza e restauração da Praça Iolanda Maia, Caminho Novo; - Indicação
nº 031/2015 – Solicita a instalação de dois quebramolas na Avenida 14 de agosto, no bairro Floresta,
próximo à entrada do Hospital Regional; - Indicação
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nº 063/2015 – Solicita a instalação de três redutores
de velocidade, quebra-mola, na rua Demétrio Ribeiro,
a partir do nº 678 até o início da Praça do bairro Santo
Antônio. - Da vereadora Vânia de Castro: - Indicação
nº 090/2015 – Solicita pavimentação da Rua João
Paulo II e Travessa João Paulo II, no bairro Nossa Senhora Aparecida. - Da vereador Marilene Franco: - Indicação nº 117/2015 – Solicita a troca de lâmpadas na
Rua José Augusto da Fonsceca no bairro do Campo,
próximo ao nº 69; - Indicação nº 118/2015 – Solicita
melhorias na avenida São Francisco no bairro Caiçaras; - Indicação nº 119/2015 – Solicita melhorias na
Rua José Francisco Costa no bairro Monsenhor Mário
Quintão, rua ao lado do Mirante; - Indicação nº
121/2015 – Solicita melhorias na localidade do Serrão,
caminho da Fazenda da Bandeira, próximo ao pessegueiro. - Do vereador Tadeu José: - Indicação nº
103/2015 – Solicita operação tapa buraco no calçamento da de encontro das ruas Jacob Tonussi com
Professora Santinha Viana, bairro Diniz II; - Indicação
nº 104/2015 – Solicita operação tapa buracos no calçamento de encontro da Avenida Presidente Juscelino
Kubstchek com Alcides Pereira de Souza, bairro Diniz
II; - Indicação nº 105/2015 – Solicita operação tapa
buraco no calçamento da rua Padre Toledo, ao lado
das caixas d’água da COPASA, bairro Diniz II; - Indicação nº 1064/2015 – Solicita operação tapa buraco
no calçamento da rua Sargento Dionízio de Souza,
bairro Diniz II; - Indicação nº 107/2015 – Solicita
captação das águas da chuva, colocação da guia da
calçada e pavimentação da Rua Divino Pereira de Paula, Santa Efigênia; - Indicação nº 108/2015 – Solicita
operação tapa buraco no asfalto da rua Fernando Antônio Grossi, bairro Santa Luzia; - Indicação nº
109/2015 – Solicita operação tapa buraco no asfalto
da rua Padre Antônio Maciel, bairro Santa Luzia; - Indicação nº 110/2015 – Solicita operação tapa buraco
no asfalto da rua Márcio Vidigal, bairro Santa Luzia;
- Indicação nº 111/2015 – Solicita limpeza com a conseqüente retirada de entulhos no campo do bairro
Santa Luzia situado ao lado ao lado da creche pró-infância, Santa Luiza; - Indicação nº 112/2015 – Solicita
que se incluía nos projetos prioritários para este ano
a iluminação do campo de futebol, do bairro Santa
Luzia. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº
077/2015 – Solicita limpeza e capina da Praça localizada na Rua José Ribeiro Guedes, próximo ao nº 20, no
bairro Diniz II; - Indicação nº 078/2015 – Solicita a
limpeza e capina de toda extensão da rua Cel. Bueno
Brandão, bairro São Sebastião; - Indicação nº
079/2015 – Solicita a implantação de equipamentos
para a criação de uma academia de ginástica ao ar livre na Praça Santo Antônio; - Indicação nº 080/2015
– Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua José
Santa Rosa, nº 800, no bairro Santo Antônio. - Da
vereadora Gracia Maria: - Indicação nº 094/2015 –
Solicita operação tapa buraco na rua Padre Antônio
Maciel, bairro Santa Luzia;
- Requerimento nº
096/2015 – Solicita o patrolamento e cascalhamento
para as ruas Nadir Campos e Antônio Bertolin, Vale
das Rosas. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA Proj. Lei nº. 017/15 – Dá nova redação, acrescenta
parágrafo único ao art. 15 da Lei Municipal nº. 4377,
de 2011 - Aut. Ver. Amarílio Augusto de Andrade. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h10
Discussão e Votação de Projetos SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA Proj. Lei nº. 163/14 – Dispõe sobre a divisão
territorial urbana da cidade de Barbacena, institui e
delimita Bairros e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 25.02.15. Com a palavra
para encaminhar a votação o vereador Sá Grise pediu
aos vereadores da base do governo que votem favoravelmente, ainda que o projeto contenha alguns erros,
porque sabem que ele é um projeto bom como um
todo. Todos puderam fazer uma avaliação do projeto e
viram que não poderiam cometer o erro de votar o
projeto contendo nomes de ruas errados. Mas há o

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2015
compromisso do Prefeito Mário Raimundo de que em
quinze dias será enviado para a Casa um novo projeto
com a emenda dizendo que o Poder Executivo será
obrigado a revisar a lei no prazo de um ano apresentando um relatório ao Legislativo, sob pena de perda
de eficácia da presente lei. E ressaltou que o que pretendem é a aprovação do projeto para que venham
recursos do Ministério das Cidades. Com a palavra
para encaminhar a votação o vereador Carlos Roberto
disse que não seria possível votar um projeto que está
errado. E questionou como seria possível a Prefeitura
se comprometer a enviar outro projeto correto em
quinze dias, sendo que o melhor a ser feito seria a
derrubada do presente projeto e o envio de um projeto totalmente correto. E destacou que existem proibições constitucionais e regimentais para a aprovação
do projeto como está. Com a palavra para encaminhar
a votação o vereador Amarílio disse que caminhará
favoravelmente ao projeto para acompanhar o pedido
do vereador Sá Grise, por confiar em sua palavra. E
prosseguiu dizendo que foi duas vezes ao GEO Processamento da Prefeitura e os questionamentos levantados por ele já estão sendo sanados, está sendo realizado um grande mutirão, e um grande trabalho está
sendo realizado para que Barbacena seja melhorada
com esse projeto. E resolveu dar esse crédito ao Prefeito e ao colega Sá Grise. Contudo, continuará indo
ao GEO Processamento e cobrando para que o projeto
dê os efeitos que todos esperam que ele dê. Com a
palavra para encaminhar a votação o vereador Gonzaga disse que estariam abrindo um precedente muito
sério. Lembrou que o vereador Amarílio disse ter ido
ao GEIO Processamento e que lá já está tudo praticamente pronto para as correções do projeto, então
acredita que o melhor seria a derrubada do projeto e
o envio de um novo projeto, devidamente corrido para
que a Casa possa votar. E mencionou que os projetos
quando chegam à Câmara são sempre enviados à Comissão de Constituição justamente para que seja verificada a existência de erros. Por isso entende que não
devam votar projetos com erros. E se em quinze dias
a Prefeitura pode mandar um projeto para emendar
esse com erro, porque não mandar um projeto correto. Com a palavra para encaminhar a votação a vereadora Marilene disse que desde o princípio não ficou
satisfeita com o projeto, cheio de falhas, afinal um ano
de pesquisas e ainda enviaram um projeto com falhas.
Mas dará seu voto de confiança, pois acha uma vergonha que um projeto tenha demorado tanto para ser
feito e ainda tenha vindo com tantos erros. Assim, se
em quinze dias não vier para a Casa a correção ela irá
cobrar. Com a palavra para encaminhar a votação o
vereador Flávio Maluf acredita que o maior problema
do projeto tenha sido erros de digitação. E questionou
se a população estaria preocupada com a total correção do projeto ou com a vinda dos recursos, pois acredita que o melhor para a população seria que os recursos viessem para a realização das melhorias na cidade.
Agora, acredita ser o momento de dar uma oportunidade ao líder de governo para que ele possa ver projeto aprovado e posteriormente consiga fazer as correções desejadas. Com a palavra para encaminhar a
votação o vereador Ilson Guilherme disse que muitos
vereadores apresentaram erros do projeto e agora vão
votar o projeto. Afirmou que o correto seria que a
Casa tivesse devolvido o projeto quando ele chegou.
Contudo, ele não irá votar, porque é preciso acabar
com esse jeitinho, pois é preciso acabar com erros
desde o princípio. E pediu desculpas ao líder do governo, mas ele irá se posicionar de acordo com os seus
pares que apresentaram diversos erros dentro do projeto. Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Ronaldo Braga disse que desde o momento que
o projeto entrou na Casa todos os vereadores se mostraram favoráveis a votá-lo. Ressaltou, porém, que
todos estão assistindo a um governo sem liderança já
que o Prefeito se encontra licenciado, por isso não

consegue crer que o compromisso pode ser cumprido,
mas torce pelo contrário, já que é um trabalho de geo
processamento e isso é importante para o futuro da
cidade. Mas sabe que se em quinze dias pode haver
uma correção, pode vir um novo projeto. Assim sendo,
ele irá se abster de votar a matéria, que mesmo sendo
importante, entende ser contraditório. Com a palavra
para encaminhar a votação pela segunda vez o vereador Carlos Roberto disse que não é possível votarem
algo errado para daqui a quinze dias vir uma correção.
E não se trata de erro de digitação, porque existem
nomes de ruas que deixaram de existir e retornaram a
seus antigos nomes. E depois de aprovado o projeto
os vereadores terão que entrar com ações do judiciário para resolverem esse problema já que a Constituição do Município determina que não pode renomear
uma rua antes de dez anos. Com a palavra para encaminhar a votação o vereador Márcio disse que votará
favoravelmente ao projeto porque em novembro, juntamente com a vereadora Vânia, ele votou favorável
ao projeto em primeira discussão. E acredita que é um
projeto importante para a cidade. Com a palavra para
encaminhar a votação a vereadora Vânia solicitou que
a reunião fosse suspensa por cinco minutos. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente que suspendeu a reunião às 20h45. Sessão reaberta às 20h58. O Sr. Presidente nesse momento informou que sumiu um
documento na Secretaria da Câmara e infelizmente
será obrigado a fechar a porta a partir da próxima
reunião. Com a palavra para encaminhar a votação o
vereador Flávio Maluf disse que após conversa entre
as lideranças ele se absterá de votar o projeto, afinal
foi unânime e não será ele contrário. E aguardará o
projeto que voltará para a Casa a ser votado por todos. Em votação o projeto os vereadores se abstiveram de votá-lo. PROJETO REJEITADO POR UNANIMIDADE DE ABSTENÇÃO DOS VEREADORES. Com a
palavra pela ordem o vereador Gonzaga apresentou o
relatório da Farmácia Popular, assunto que foi amplamente discutido e solicitou ao Sr. Presidente tão logo
fosse criada a Comissão de Constituição seja marcada
uma Audiência Pública para discutir a questão do fechamento da Farmácia. Disse já ter se comunicado
com o Ministério da Saúde e com a Fundação Osvaldo
Cruz e que é preciso trazer para a Casa as pessoas que
conhecem do assunto para discuti-lo, pois não podem
permitir que esse órgão seja fechado aqui no município. O Sr. Presidente disse concordar com o pedido,
contudo, pediu que ele seja feito por escrito nos termos do Regimento Interno da Câmara. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 011/15 – Dispõe sobre a
política municipal de saneamento ambiental, cria o
Conselho Municipal de Saneamento Básico e dá outras
providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM
23.03.15. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ
GONZAGA. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –
PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Res. nº. 015/14 –
Cede espaço de bem de uso especial do Palácio da
Revolução Liberal ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – COMPHA e dá
outras providências – Aut. Mesa da Câmara. VISTAS
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE. PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI. Proj. Lei
nº. 012/15 - Institui a política de aproveitamento das
águas pluviais para fins potáveis e não potáveis nas
escolas públicas municipais e dá outras providências
– Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá. Com a palavra para
discutir o projeto o vereador Amarílio solicitou que o
autor do projeto falasse sobre o mesmo. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme disse que
estava fazendo a limpeza em uma escola quando começou a chover e viu toda a água indo embora e teve
a ideia, como todo o problema da água que estamos
vivendo. Ele enviou o projeto para um Deputado Estadual que também irá implantá-lo nas escolas estaduais. E pediu o apoio dos vereadores para a aprovação
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do projeto. Encerrada a discussão o projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA. VETO TOTAL
PROJ. LEI Nº. 107/14 – Dispõe sobre critérios para
desembarque de mulheres, fora da parada de ônibus,
em período noturno nos veículos de transporte coletivo do Município de Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 21.03.15.
Com a palavra para discutir o veto o vereador Carlos
Roberto disse que é um absurdo as coisas em Barbacena, pois alterar o trajeto do ônibus pode, mudar as
ruas por onde eles passam pode, mas para fora do
ponto em determinado horário da noite para garantir
a segurança das mulheres não pode. Ou seja, pode
fazer tudo quando é para prejudicar, mas não pode
fazer quando é para melhorar. É lamentável e não tem
justificativa para encaminhar esse veto. Com a palavra
para discutir o vereador Flávio viu que nada justifica o
veto, anda mais hoje em dia com tanta violência contra as mulheres. Mas gostaria de ouvir a vereadora
Vânia. Com a palavra para discutir a vereadora Vânia
disse querer deixar todos os vereadores à vontade,
pois quando entrou com o presente projeto foi em razão de várias mulheres terem procurado seu gabinete
logo após uma jovem de vinte e poucos anos ter sido
estuprada ao descer de um ônibus em local ermo e de
pouca iluminação. Já o Executivo vetou o projeto alegando que o projeto estava sendo direcionado apenas
para as mulheres e que existiam outros necessitados
como crianças, idosos e deficientes, o que no seu entendimento também poderiam se atendidos. Mas deixou os vereadores à vontade para votarem como quisessem. Com a palavra para discutir o vereador Tadeu
disse que caminharia para derrubar o veto por entender que essa seria mais uma ação para garantir a segurança das mulheres, principalmente porque se trata
de um período apenas noturno e não o dia todo. Com
a palavra para discutir o projeto o vereador Amarílio
disse que a matéria é de um trabalho muito bom, realizado pela vereadora Vânia, mas que o veto diz respeito à constitucionalidade da matéria e é preciso
respeitar. E pediu que os vereadores revejam tão logo
a Constituição do Município. E que em homenagem às
mulheres caminhará com a vereadora Vânia e derrubará o veto do Prefeito. Encerrada a discussão o veto
foi colocado em votação e foi REJEITADO POR UNANIMIDADE. VETO PARCIAL PROJ. LEI Nº. 133/14 - Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Município de Barbacena a Semana Municipal de Alimentação
Saudável na forma que indica – Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 21.03.15. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR FLÁVIO MALUF. VETO TOTAL PROJ. LEI
Nº. 128/14 – Dispõe sobre a transmissão on-line, via
internet, de todas as licitações realizadas nos Poderes
Executivo e Legislativo do Município de Barbacena –
Aut. Executivo - PRAZO VENCE EM 21.03.15. Com a
palavra para discutir o vereador Ronaldo disse que as
questões relacionadas à licitação são complexas e devem ser rediscutidas levando em consideração a legislação federal e lembrou que existem questões que não
são passíveis de transmissão pela internet. E pediu
cautela quanto à matéria já que o governo certamente
vetou por questões constitucionais. O Sr. Presidente
disse que pelo fato do autor do projeto não estar presente ele sequer permitiria as vistas, mas como não há
mais prazo para votação ele encerrará a segunda parte da reunião. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO –
ORADORES INSCRITOS - HORÁRIO: 21H18. Vereadores presentes conforme registro em livro próprio. Não
havendo oradores inscritos e nada mais havendo a
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente
sessão às 21h18 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Flávio
Barbosa da Silva. Secretária: Vereadora Grácia Maria
Araújo Gomes.

