BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2016
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 17.777 - NOMEAR Patrícia Aparecida
Gonzaga, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Agente de Mobilização de Serviços - AG,
na Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a
partir desta data. Barbacena, 08 de agosto de 2016.
PORTARIA Nº 17.778 - NOMEAR Altair Manoel de Almeida, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Agente de Mobilização de Serviços - AG,
na Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a
partir desta data. Barbacena, 08 de agosto de 2016.
Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Silver Wagner de Souza

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/SESAPS –
AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO – PRC 011/2016
- PP 009/2016 – OBJETO: Contratação de empresa
especializada em recarga de cartuchos e toner para
atender a SESAPS. ABERTURA DOS ENVELOPES:
Dia 19/08/2016 às 16:30 horas. Informações 0xx32
3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 08/08/2016. Simone Rodrigues da Costa. Gerente
de Licitação. Pablo H. Candian. Coordenador de Aquisições e Contratos.
SAS - PRC 029/2016 - PP 015/2016 - Objeto: Aquisição de vidrarias para laboratório da ETA II. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 24/08/2016
– 14:00 hs. Informações 32-3339-2026 ou licitacao@
barbacena.mg.gov.br. 08/08/2016. Simone R. Costa –
GLIC – Pablo H. Candian – Coord. Aq. Contratos.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA/SESAPS – PRC 009/2016
–P.P. 004/2016 - Objeto: aquisição de peças e contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção do equipamento LABMAX CS 240 para
atender ao Laboratório Municipal da SESAPS. Vencedor: MINASLAB DIAGNÓSTICA LTDA-ME, CNPJ
08.782.873/0001-05, LOTE 01, no valor de R$
7.980,00 e LOTE 02 no valor de R$ 14.865,18, perfazendo um valor global de R$ 22.845,18 (vinte e dois
mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).Homologado em 03/08/2016. Barbacena, 08
de agosto de 2016. Antônio Carlos Andrada – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.º
066/2015. Contratante: Município de Barbacena –
CNPJ 17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado:
Copygraph Serviços Ltda CNPJ.: 01.541.266/0001-04.
Objeto: Alterar a Cláusula Terceira – Do Preço, bem
como prorrogar o prazo constante da Cláusula OnzeDo Prazo de Vigência. Fica acrescida ao valor global
previsto na Cláusula Terceira – Do Preço, do contrato
originário, a importância de R$ 18.149,76, correspondente ao percentual de 25% do valor total contratado.
O prazo constante da Cláusula Onze- Do Prazo de Vigência, do contrato originário fica prorrogado por mais

12 (doze) meses contados a partir de 15/07/2016.
Data de Assinatura: 01/06/2016. Nome das Partes que
assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Silver
Wagner de Souza, José Orleans da Costa e Leonardo
Lhamas dos Santos.
Publique-se na forma da lei
José Francisco Vidigal Silveira
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

EXTRATO DE ATAS
RESUMO DA ATA 001/2016 - 001ª Sessão Extraordinária – 01.02.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 09h20
“E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que
o ressuscite no último dia.” (João 6:38). Com a palavra
pela ordem o vereador Gonzaga disse que irão aguardar a Assembleia Geral do Sindicato dos Servidores
para só então deliberarem a respeito dos projetos que
constam da pauta. Mencionou que os presentes sabem exatamente a postura de cada vereador da Casa
durante esse período de governo do atual prefeito. Por
isso entende que se os servidores não se unirem, não
terão seus direitos atendidos e tão pouco serão respeitados. Quanto ao projeto que trata do reajuste dos
salários, o que vem falando é que será dado pouco
mais de 11% de reajuste, contudo será parcelado
dentro do exercício de 2016, mas não menciona o número de parcelas. E o vereador questionou se esses
projetos agradam à categoria, se o Sindicato está de
acordo com isso. E novamente afirmou que somente
votarão o projeto após a realização da Assembleia do
Sindicato. E que todos os servidores devem comparecer para que unidos possam ter força de ver suas reivindicações atendidas. Com a palavra como líder o
vereador Amarílio disse que na semana passada ele foi
participar de um Congresso onde inúmeros assuntos
foram discutidos, inclusive esse que está na pauta dos
trabalhos. E com isso, pode verificar que esse é um
problema que não atinge só Barbacena, mas muitas
Prefeituras pelo Estado. Entende que os vereadores
devem deliberar, pois somente assim se tornará lei.
Entende também que para deliberar de maneira tranquila deve aguardar a decisão da Assembleia que será
realizada pelo Sindicato. E também afirmou ser contrário ao aumento dos servidores da Câmara Municipal. Entende que quando se fala em isonomia salarial
essa deva ser para todos, não devendo autorizarem o
parcelamento do reajuste dos servidores da Prefeitura
e aos servidores da Câmara conceder um reajuste integral. E afirmou saber que esse seu posicionamento
pode desagradar a alguns, contudo não está preocupado em agradar ninguém e sim em ajudar Barbacena. Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto disse estar satisfeito com o posicionamento do
vereador Amarílio. E disse que o projeto dos servidores possui duas “pegadinhas” às quais os vereadores
precisam se atentar. A primeira delas é o fato do projeto determinar que o reajuste seja parcelado, mas
sem mencionar quantas parcelas. A segunda pegadinha é o que diz o artigo quarto que está atrelando o
parcelamento do décimo terceiro de 2015 ao reajuste
que será concedido aos servidores. O que ele entende
ser esperteza de quem fez o projeto, no intuito de dizer que os vereadores foram contra não só ao parcelamento do reajuste, mas também contra o parcelamento do décimo terceiro. No seu entendimento, o
que deveria ser feito é a retirada de pauta pelo Executivo e que ele tenha a hombridade de mandar para
essa Casa uma discussão digna, afinal está vago o
projeto enviado. E questionou o tipo de política que
está sendo realizada pelo Executivo, já que irá arreca-
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dar mais, deixando de cumprir com suas obrigações e
ainda por cima tenta comprometer a Câmara. E espera
que a Casa se posicione contra isso, dizendo para os
vereadores de situação que a sua missão é dobrada,
não votando o projeto apresentado e indo ao Prefeito,
pedindo que ele envie um projeto correto para a Câmara. E espera que possam escapar dessa armadilha.
Nesse momento o Sr. Presidente disse ser contra o
envio desse projetos para a Câmara, posto ser uma
competência do Executivo, a qual ele deve cumprir por
si só, já existindo a lei nesse sentido. E entende que
isso seja apenas para colocar os servidores contra a
Câmara. Com a palavra pela ordem o vereador Ilson
Guilherme também se posicionou contra os projetos
enviados para a Câmara, mas irá aguardar o resultado
da Assembleia para tomar a decisão final. Lembrou
que o primeiro acordo realizado entre os servidores,
Sindicato e Executivo não foi cumprido. Ressaltou
também que o Executivo não realizou nenhum tipo de
economia para cumprir os acordos firmados e nem
mesmo para manter os pagamentos em dia. Agora,
tenta transferir para a Câmara a responsabilidade da
decisão de parcelamentos. E disse que a Casa precisa
se atentar para esse fato e nas próximas eleições ele
somente irá apoiar aquele candidato que venha com
propostas para resolver o problema do servidor, devendo ainda melhorar a situação do município como
um todo. Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu
também citou o escalonamento de pagamento realizado pelo governo do Estado, mas que a diferença é que
mesmo tendo feito tal medida, ela foi feita mencionando as datas e as parcelas dos pagamentos. Mas o seu
entendimento é de que, da maneira como está o projeto ele não poderá caminhar favoravelmente, afinal,
ainda que haja o parcelamento é preciso que se digam
quantas serão as parcelas e as datas dos pagamentos
que serão parcelados, para que os vereadores possam
votar. Ressaltou ainda que o Executivo, ainda que tenha definido um parcelamento para o décimo terceiro
de 2015 ele é contra isso, posto que quaisquer dessas
medidas poderão causar grandes transtornos para o
funcionalismo. E disse que será preciso aguardar a decisão da Assembleia. Com apalavra pela ordem o vereador Márcio disse não ser favorável à convocação feita
pelo Sr. Prefeito, pois os projetos estão totalmente
desestruturados. E por isso é contra as matérias, caminhando juntamente com os servidores municipais.
Com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf
disse ser bom o fato da Casa estar cheia e gostaria
que assim o fosse durante todo o ano. E acredita que
a decisão tomada pelos servidores, em Assembleia,
será acatada pelos servidores. Sendo de grande irresponsabilidade decidirem sobre as matérias no dia de
hoje. Com a palavra pela ordem o vereador Amarílio
disse ser importantíssimo que a Casa, independente
da decisão tomada em Assembleia, ouça os representantes do Sindicato, a Comissão dos Professores e a
outra Comissão de Servidores, porque entende que
durante a Assembleia os ânimos podem ficar acirrados. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia lamentou essa situação. Afirmou que não irá votar nesses projetos, por entender ser falta de
responsabilidade e de planejamento. E ela não pode
concordar com o que está sendo apresentado aqui. E
pediu que os vereadores da base não se deixem levar
pela conversa do Prefeito, pois muitas vezes acreditam
que naquilo que ele fala e acabam por complicar a vida
da população. Com a palavra pela ordem o vereador
Ronaldo apenas completou o que já foi dito pelos demais companheiros, dizendo que o prefeito propõe um
reajuste até o limite de 11% em parcelas. O vereador
lembrou que o Prefeito possui em mãos um orçamento
que já foi votado e aprovado pela Câmara e onde
consta o valor máximo que poderá ser usado para o
pagamento de servidores, devendo obedecer o limite
prudencial determinado pela LRF. Assim, o orçamento
poderá norteá-lo a respeito de saber quanto ele poderá ou não conceder de reajuste, não havendo razão
que justifique a falta de menção desses fatos nos projetos enviados para a Câmara. E destacou que o Sindicato deve atentar para esse fato, declarando que só
tomará uma decisão sobre as matérias após a deliberação do Sindicato. E sabe que o Secretário de Finan-
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ças possui os dados concretos para determinar de
onde serão retirados os recursos e qual será a estimativa de arrecadação para que possa se comprometer
de forma concreta com os servidores. O que o Executivo não pode é tentar ganhar tempo, mandando esses
projetos para a Câmara e tentar adiar esse pagamento. Mas finalizou dizendo que votará aquilo que o Sindicato entender ser melhor para si. Contudo se entender que essa é a melhor proposta para atender aos
anseios da categoria ele irá retirar do projeto a questão do parcelamento do décimo terceiro de 2015, por
não ser essa matéria de competência dos vereadores
e para que o Executivo entenda que aqui não tem pessoas despreparadas e desatentas. Com a palavra pela
ordem a vereadora Marilene disse que quer saber qual
é a proposta correta do Executivo, entendendo não ser
justo votar um projeto da maneira que está. E se comprometeu a comparecer à Assembleia para ouvir o que
os servidores têm a dizer. E acatará a decisão da maioria. Dando seguimento à sua fala a vereadora mencionou o Carnaval da cidade. Disse ser uma falta de zelo
de quem está preparando a festa e que as pessoas do
bairro Santo Antônio estão muitos preocupados com a
falta de segurança. E afirmou que lá não é lugar para
se realizar uma festa como essas. E aproveitou para
parabenizar o vereador José Jorge pelo sucesso do
bloco que ele comanda. E finalizou reafirmando que
será contra o projeto como ele está, mas que também
fará emendas. Nesse momento o Sr. Presidente disse
que a reunião de amanhã será suspensa para aguardar a Assembleia do Sindicato, voltando a realizar a
reunião de quarta-feira após a decisão dos servidores.
Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu José comunicou que talvez não esteja presente à Assembleia
em razão de compromisso anteriormente agendado na
tarde de amanhã. I - Leitura e Discussão das Atas: Não houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA – HORÁRIO: 10h20. Discussão e Votação de Projetos. Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse que comparecerá à Assembleia de amanhã e
afirmou a dificuldade dos vereadores com os projetos
apresentados pelo Prefeito. Afinal, os vereadores já
votaram os mecanismos próprios para que o Executivo
pudesse realizar essa negociação com os servidores
diretamente. Espera que os servidores não venham
dizer que a culpa de não haver votação seja dos vereadores. Porque como servidor de carreira sempre se
preocupou com os interesses da classe. E ressaltou
que será importante o comparecimento dos servidores
na Assembleia. Com a palavra pela ordem o vereador
Carlos Roberto alertou aos servidores para o fato de
estarem incluídos no reajuste os comissionados e os
cargos de confiança. Por isso que ele entende que
esse projeto veio para a Câmara para que o Executivo
ganhe tempo. E para ele a votação deveria acontecer
sim, mas para derrubarem todos os projetos apresentados, obrigando assim ao Executivo o envio de outros
projetos descentes. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj.
Lei nº. 012/16 – Autoriza o reajuste dos servidores
públicos municipais e dá outras providências - Aut.
Executivo – PRAZO VENCE EM 09.03.16. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME. Proj. Lei
nº. 013/16 – Dispõe sobre as divisas da sede urbana
do Distrito de Pinheiro Grosso e da Fazenda “Pinheiro
Grosso” – Reserva Biológica, autoriza o Poder Executivo a doar as áreas que especifica e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 09.03.16.
VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME. Proj. Lei nº. 014/16 – Autoriza o Poder Executivo celebrar termo aditivo ao contrato firmado com
a União, sob a égide da Medida Provisória nº.
2.185/2001, e suas edições anteriores, para alteração
das condições nele estabelecidas, nos termos da Lei
Complementar nº. 148, de 25 de novembro de 2014,
regulamentada pelo Decreto nº. 8.616, de 29 de dezembro de 2015 - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM
09.03.16. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON
GUILHERME. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –
PROJETO LEI. Proj. Lei nº. 015/16 – Autoriza o reajuste dos servidores públicos e agentes políticos da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências

- Aut. Mesa da Câmara. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO:
10H30. Não havendo oradores inscritos e nada mais
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a
presente sessão às 10H30 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.
RESUMO DA ATA 020/2016 - 018ª Sessão Ordinária – 19.04.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal.
Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 “Esperei com paciência no SENHOR,
e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.”
( Salmos 40:1) I - Leitura e Discussão das Atas: - Não
houve. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Não houve. III- Apresentação de proposições:
- Não houve. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA –
HORÁRIO: 20h21 Discussão e Votação de Projetos.
Com a palavra o vereador José Jorge disse que todos
se lembram do projeto para liberação de empréstimos
para asfaltamento das ruas. Contudo, os asfaltos estão sendo entregues em nome dos Líderes de Bairros.
Lembrou que ele chegou a alertar para o fato de que
os vereadores devem trabalhar direito para que um
nome ao Executivo possa sair dessa Casa. Afinal, nas
ruas não tem ninguém pensado no trabalho realizado
pelos vereadores e isso é muito difícil. Prosseguindo
com a palavra como líder concedeu um aparte à vereadora Marilene que disse ser realmente preciso os
vereadores se unirem para que daqui saia um nome
para gestor do município. Afirmou que é preciso parar de ouvir promessas. Afirmou que as pessoas estão cobrando dela os pedidos de recursos feitos para
o município, inclusive do asfalto também e que até
o momento nada foi entregue. Concedeu ainda um
aparte ao vereador Sá Grise que disse ter uma cópia
do ofício 059/2016 do Gabinete do Prefeito comunicando o início das obras e direcionado aos líderes comunitários, informando sobre o asfaltamento. Afirmou
que nenhum vereador foi mencionado no ofício, sendo
que foram os vereadores que deram condições para
que o empréstimo fosse concretizado. Disse ainda que
o Secretário de Finanças, durante a audiência dessa
tarde afirmou que o único recurso que o Prefeito dispõe para realizar as obras do município são aqueles
que foram viabilizados por meio dos empréstimos
aprovados por essa Casa. Caso contrário ele não conseguiria fazer nada. Concedeu novamente um aparte
à vereadora Marilene que disse ter sido feito o asfaltamento no Bairro do Carmo e quem recebeu os créditos
foi Glauber Milagres, líder comunitário, sendo que a
indicação foi do vereador José Jorge. Prosseguindo,
o vereador José Jorge novamente solicitou que os
colegas se atentem para a necessidade de sair da
Câmara um nome para o governo do município. Com
a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto fez
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.
Com a palavra pela ordem o vereador Tadeu parabenizou o vereador Carlos Roberto pela sobriedade de
suas palavras. Prosseguindo, lembrou que desde 2014
ele vem lutando contra as mudanças realizadas no
Jubileu de São José Operário, contando com o apoio
da população local e também de outros vereadores.
Lembrou o evento ocorrido com os artesãos de Barbacena e que foi preciso um projeto de lei para garantir
a participação desses nos eventos da cidade. Dando
seguimento a sua fala ele afirmou existir uma rejeição
muito grande aos nomes das famílias tradicionais de
Barbacena, por isso ele espera que o futuro gestor da
cidade esteja entre os membros da Câmara. E entende
que precisam ter no comando da cidade uma pessoa
que goste de Barbacena e de sua população e que
garanta à população condições de manter seu trabalho e sua renda aqui. E espera que a Casa consiga
promover segurança jurídica para que garantam aos
barraqueiros da cidade permanência nas festas locais.
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E lamentou mais uma vez a questão dos barraqueiros
da cidade na Festa do Jubileu de São José Operário. E
ressaltou que a Casa deu muitas condições de governabilidade ao Prefeito, mas se ela não aconteceu não
foi por suas mãos e nem mesmo pela base de apoio.
Nesse momento a Sra. Secretária lembrou a todos os
vereadores das audiências públicas que seriam realizadas na Câmara nos próximos dias, quais sejam a
Audiência da APAE, no dia 25 de abril às 15 horas e a
Audiência do Trânsito, no dia 02 de maio às 19 horas.
Com a palavra pela ordem o vereador Ilson Guilherme disse que gostaria de falar do pedágio na 040,
que muito atrapalha a população de Correia de Almeida. Afirmou que foram feitas inúmeras exigências da
população, como o cadastramento dos moradores, a
compra de chip’s para os carros, mas até o momento
nada de concreto foi feito. E afirmou a sua indignação
em relação a essa situação, pois ele acha que isso é
um absurdo. E em razão disso tudo ele é a favor de
que se investigue também o BNDES. E aproveitou para
mencionar os problemas enfrentados pelos vereadores e as críticas que recebem. Destacou como trabalham para a comunidade e que ninguém reconhece, o
que causa cansaço e desânimo. E apelou para que os
demais companheiros ajudem na questão do pedágio.
Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga
disse que mais uma vez estão enfrentando o problema da festa do Jubileu de São José Operário. Afirmou
que quanto ao que fora mencionado pelo vereador
Carlos Roberto sobre a política nacional ele não tem
como tecer muitos comentários, porque lhe faltam
dados concretos para isso, mas acredita que tenham
chegado ao final de um ciclo. E aqueles que se julgam progressistas fracassaram, pois não conseguiram
ajudar verdadeiramente a jovem democracia. Afinal,
ao ter acesso ao governo e ao poder não souberam
lidar com inúmeras questões e terminaram por destruir a nação. E atribui a essa questão a existência
dos trinta e cinco partidos políticos e mais quarenta e
poucos em vias de se tornarem oficiais. Isso faz com
que o presidente, para conseguir governar tenha que
negociar a vida da população. Entende que é preciso
uma mudança de posicionamento daqueles que querem melhorar o país. E se não for os que já estão na
luta ele não sabe dizer quem poderá fazer. E se não
tiverem a capacidade, de dentro de seus segmentos,
lutar por uma reforma política, não saíram de onde
estão. E disse que apesar da história do PT junto com
o PMDB, independente de quem sejam seus membros,
ninguém aqui na cidade pode ser julgado por aqueles
que estão lá em Brasília se locupletando dos bens públicos. Contudo, acabam sendo atingidos por tantas
coisas erradas, somente pelo fato de pertencerem aos
mesmos partidos. Mas destacou que não vê ninguém
melhor do que aqueles que já estão nessa Casa para
construir um projeto para Barbacena, em especial por
saber o quanto é difícil para se formar nomes na política. Com a palavra pela ordem a vereadora Marilene
disse que após ouvir o Secretário de Saúde em suas
explanações ela conclui que se trata de politicagem.
Porque há quinze dias o Prefeito e o Secretario de
Saúde não estavam pensando no núcleo do câncer e
agora o Secretário de Saúde vem até a Câmara fazer
essa politicagem. E questionou pra que seria isso, pois
agora o Núcleo do Câncer está incluído, mas entende
que seria para convencer os vereadores em votar. Afirmou que ela está ficando muito atenta com o gestor e
irá tomar todo o cuidado. Afinal, estão aqui para votar
aquilo que é para o povo e não aquilo que seja apenas
para fazer politicagem. Estando o prazo de votação
encerrado o Sr. Presidente passou para a terceira parte
da ordem do dia. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21H28 Não
havendo oradores inscritos e nada mais havendo a
tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente
sessão às 21h29 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.

